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Jék ely  100
Nagypénteken írom ezeket a sorokat. Ma délután 

Krisztus urunk ismét meghal, aztán három nap múl
va, húsvét vasárnapján ismét föltámad. Hogy most 
mégsem a kereszténység nagy csodájáról írok, annak 
kizárólag Jékely Zoltán az oka, illetve az az értetlen
ség, amit nagyon határozottan érzek a Jékely-versek 
olvasása után.

Néhány éve sejdítem már, hogy igenis van Valaki 
„odaát”. No nem arra a kaporszakállas Úristenre gon
dolok, akihez imáimban félig megszokásból, félig őszin
tén fohászkodni szoktam, hanem arra a Valakire, aki 
verset írat egy-egy földi halandóval, hogy megríkas- 
sa egyre ritkuló olvasóközönségét. Középiskolában- 
egyetemen megtanítottak verset elemezni, de azt soha 
senki nem magyarázta el nekem értelmesen, hogy mi
ért fakadok sírva egy-egy remek vers előtt. Szét tudom 
szedni strukturalista módon a verset; van fülem rím
re és ritmusra; rá tudok csodálkozni egy-egy merész in
verzióra vagy költó'i képre — de amikor ismét össze aka
rom rakni ezekből az alkatrészekből a verset, az bizony 
csak olyan valami lesz, amilyen Ádám apánk lehetett, 
mielőtt Isten lelket lehelt volna belé. Mi az a kis „plusz” 
tehát, ami képes annyira mélyen érinteni az embert, 
hogy versolvasás után úgy érzi magát, mintha álomból 
ébredne?! Erre válaszoljon egyszer valaki!

És akkor itt van ez a Jékely Zoltán, aki 100 éve szü
letett. A „költők költője”. Nem „nagy” költő, vagy nem 
úgy nagy költő, ahogy Adyt vagy József Attilát szoktuk 
emlegetni. Ennek ellenére vagyunk egy páran, őrül
tek, akik az üdvösségünkre mernénk fogadni, hogy 
Jékely Éjszakák című kötete minden idők legjobb ma
gyar első verseskötete (beleértve Weörest és Pilinszkyt 
is, pedig ők is nagyon erősen kezdtek). De hogy mi
től annyira jó ez a kötet, azt mi, Jékely-rajongók se 
tudjuk. Persze, ott van benne az Apátián éjszakák, A 
marosszentimrei templomban, a Csontjaimhoz, de hogy 
miből is áll az a bizonyos „Jékely-jelenség”, azt sen
ki nem tudja. Jékely-jambus? Jékely-mondat? Jékely- 
rímek? Jékely-„stílus”? Abbahagyom a blöffölést, és 
inkább Jékelyt idézem: „Mindig úgy éldegélek, mint
ha holnap / örökre elaludnék, s álmatag / nézem csont
jaim, kik velem loholtak, / s kiket lelkem csúful ma
gukra hagy” — mondja Csontjaimhoz című versében. 
Nos, lehet, hogy a csontokat magukra hagyta a Jékely- 
lélek, de a versekben bizony továbbra is ott él. Ne ve
gye senki blaszfémiának, de Jékely -  legalábbis ben
nem -  ismét föltámadott...

Csíkszentdomokos, 2013. március 29.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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B eszélgetés Kolozsi Tibor 
szobrászm űvésszel, restaurátorral
T ö rtén etek  b ron zb ól
-  Ón elsősorban szobrásznak tartja ma

gát, igaz?
-  így van, és majd megindokolom, hogy 

miért.
-  Szobrászként milyen anyagokkal dolgozik ?

-  Főleg bronzzal és kővel. Úgy éreztem, 
hogy közelebb áll az én világomhoz ez a két 
anyag. A bronz nagyon alakítható, úgy ér
tem, önthető, és mivel folyékony, bármilyen 
formát felvesz. Ha valaki fantáziáim akar, 
ez az anyag a megfelelő közeg. Két öntési le
hetőség van: a homokba való öntés és a vi- 
aszvesztéses módszer. Az előbbi esetében 
csak lapos formákat lehet önteni, plakette
ket, domborműveket, ezek homokban is mi
nőségi öntést adnak. Térplasztikát csak vi- 
aszvesztéses technikával lehet készíteni.

-A zt mindig tudta, hogy szobrász lesz?

-  Igen! Kiskoromban tudtam már, mert ami
kor az első szobrot megláttam, lenyűgözött.

-  Emlékszik, mi volt az?
-  Gondolom, nem olyan fontos. De lenyű

gözött, és attól a pillanattól kezdve tudtam: 
ezt akarom csinálni. Az első szobrom tú
róból készült, de felvilágosítottak, hogy ez 
nem a legmegfelelőbb anyag. Aztán menet
közben kiderült egy csomó minden arról, 
ezt hogyan kell csinálni és milyen anyago
kon keresztül.

-  Végigkísérletezett mindent?
-  Az agyag a szobrászat legelemibb kö

zege. Először minden agyagból készült el... 
még az ember is. Mára ezek a lehetőségek 
nyitottabbá váltak, nem fóltétlen szükséges 
az agyagból való mintázás, de valamikor 
mindig ez volt az első lépés: az agyag.

-  Nehéz volt bejutni az egyetemre?
-  Művészeti középiskolába jártam, és hát 

„próbálgatni” kellett akkoriban. Volt erre min
ta: aki a fejébe vette, hogy képzőművész akar 
lenni, az többször felvételizett. Rendkívüli sze
rencse volt az, ha az első próbálkozás után be
jutott valaki. Most már ez könnyebben megy. 
Több főiskola van, és úgy oszlik meg az arány,

hogy a felvételizőnek nem kell olyan szorosan 
megmérkőzniük.

-  Nehéz volt a kolozsvári művészeti életbe, 
az itteni közegbe beilleszkedni? Szívesen be
fogadták?

-  Igen, zökkenésmentesen. Ezt úgy él
tem meg, hogy már diákkoromban volt 
kapcsolatom szobrászokkal, elsősorban ta
náraimon keresztül. A tanárok és azok a 
mesterek, akikkel kapcsolatba kerültem, 
próbáltak segíteni, egyengetni az utamat. 
Gondolom, ez most is így van. Itt egy szak
máról van szó, és hasonlóképpen, mint egy 
céhben, ezekben a szakmai szerveződések
ben olyanok tömörülnek, akik egymással 
szimpatizálnak, és amellett, hogy vetély- 
társak, az érdeklődési körük, az életvitelük 
azonos, ezért összetartóak. Legalábbis itt, 
Erdélyben ezt így érzékeltem.

-  Elhangzott a „mester” kifejezés. Volt 
olyan tanára, idősebb pályatársa, akit mes
terének tart?

-  Mindenkit képeznek valamilyen mó
don, persze lehet valaki autodidakta, de 
akkor is vannak mesterek. Nem sorolnék 
listát, mert az a kockázata, hogy valaki ki
marad. Szerintem mindenkitől lehet ta
nulni, egyik mestertől egyfélét, a másiktól 
másfélét. Úgy gondolom, mindenki tapasz
talatát lehet hasznosítani, és ez így is van 
rendjén. Ha összeáll valamilyen szakmai 
meghatározása annak, hogy számomra mit 
jelent a szobrászat, és melyek azok az utak, 
amelyeket fel lehet vállalni, akkor itt ebben 
az egész közegnek van szerepe, nem lehet 
kizárólagosan valakit illetni azzal, hogy ő a 
Mester, tőle tanultam és kész. Ez összetet
tebb dolog. Kollegáktól, sőt a diáktoktól is 
lehet tanulni. Akárcsak a szóbeli, a plaszti
kai nyelvezet is nagyon színes. Ha belegon
dolunk, előfordul, hogy ritkán hallunk bizo
nyos kifejezéseket, és amikor halljuk őket, 
a felfedezés erejével hatnak. Vagy vannak 
népi, elfeledett kifejezések, fogalmazási stí
lusok. Nos, ez ugyanígy működik a plaszti
kai nyelvben is, és ha az embernek van ér
zékenysége, akkor felfigyel a különböző 
megoldásokra, attól függetlenül, hogy ezek 
milyen irányból érkeznek.

-É s  az a nyelv, amit Ön használ, mit sze
retne kifejezni, átadni?

-  Ha nyelvről beszélünk, akkor megszó
lalásról is beszélünk. Az irodalomban is úgy 
szokott lenni, hogy azok írnak, akiknek van 
mondanivalójuk. Ha nincs mondanivaló, 
nincs mit leírni. A képzőművészet esetében 
a mondanivaló képi, tárgyi formát ölt. Én 
tárgyakat szeretek készíteni. Tárgyakat, 
amelyekkel szívesen eljátszadozom. Ha 
tárgyi, plasztikai síkra akarom lefordíta
ni mondanivalómat, akkor kicsit másképp 
mutat, de lényegét tekintve ugyanaz. Olyan 
tárgyakat szeretnék létrehozni, amelyek a 
fantáziámban élnek, ösztökélnek, kísérte
nek vagy jelenésképpen eszembe ötlenek. 
Ezeknek nyilván formát kell adni. Az, amit 
valamiért nem tudok megvalósítani, meg
marad terv és vágy formájában, s mindad
dig nem hagy nyugton, ameddig meg nem 
testesítem. Ha sikerül, akkor megszabadu
lok ettől a „kísértéstől”. Persze ennek az a 
buktatója, hogy mindig újabb és újabb kí
sértések jönnek.. .

-  ...és nincs rá fizikai idő, hogy ezeket 
mind megvalósítsa?

-  Nem csak erről van szó. Meg is kell 
találni a módját. Nem egyértelműen szü
letnek a dolgok: ki kell találni, melyik az a 
legalkalmasabb forma, amelyben egy bizo
nyos ötlet meg tud nyilvánulni. Tehát küz
delem van a háttérben. Előfordul, hogy a 
félkész művet szét kell zúzni, mert nem az 
lett belőle, aminek indult. Ekkor újabb és 
újabb próbálkozások következnek. Ügy ér
zem, ez egy kézműves munka. Közvetlen 
kapcsolata van a fizikai anyaggal, tehát 
elsősorban kézműves technikákkal lehet 
létrehozni.

-  De hát „közvetlen kapcsolata” van az Ön 
szellemével is. Mindennel, amit Ön olvas, 
érez, tapasztal...

-  Igen, de a végkifejlet egy kézműves 
módszerrel létrehozott tárgy. Az irodalom
ban is lehet emlegetni egyfajta kézműves
séget, hiszen régebben kézzel írtak. De az 
irodalomban ez a kézműves rész elenyésző, 
nálunk hangsúlyosabban van jelen. Ahhoz, 
hogy az ötleteimet valakinek meg tudjam 
mutatni, ahhoz előbb valamilyen anyagból 
létre kell hoznom őket. Az anyaggal meg

Kolozsi Tibor
1965-ben született Gyergyóditróban. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti és 
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kell küzdeni. Ismerni kell, és tudni azt: mi
re képes, mit enged meg és mit nem.

-  El szokott „bújni”, amikor dolgozik? 
Zavarja, ha mások is jelen vannak a műter
mében?

-  Nem feltétlenül. Van, amikor nem lát
szik, hogy főijük a munka. Például amikor 
az ember ábrándozik. Vagy gyűléseken váz- 
latozik. Bármilyen munka kivitelezésére fel 
kell készülni. Ennek több mozzanata van, 
nem csak az, hogy bezárkózom. Ebben a fo
lyamatban az egyedüllét már nem lényeges. 
Természetesen jót tesz időnként, de nem ez 
a legfontosabb.

-  Számít Önnek az, hogy visszajelzést kap
jon a közönségtől?

-  Fontos. Főleg fiatalkorban az. Egy bi
zonyos kor után, amikor az ember elkezd 
„becsontosodni” már nem annjüra. Ekkor a 
leglényegesebb az, hogy a művész attól a bi
zonyos „kísértéstől” meg tudjon szabadulni. 
A visszajelzésben az a jó, hogy kiderül: az 
anyagba átültetett gondolataim másoknál 
is megjelennek. Ha másoknál nem jelennek 
meg, akkor csak engem foglalkoztatnak, 
és az nem kellemes. Talán azt is mondhat
nám: „általános és örök érvényű” gondola
tokat is találhat az ember, de ez nem föltét
lenül szükséges. Lehetnek ezek játékos, az 
örök érvényesség szempontjából könnyed 
dolgok, amelyek megfordulnak az ember 
agyában, de ezekre is érdemes figyelni.

-  Nem hiszem, hogy a művésznek az len
ne a dolga, hogy állandóan „súlyos” látvány
nyal sújtsa a nézőt.

-  Valóban nem. Nehéz készakarva súlyos 
dolgokat felmutatni. Születhetnek ezekből 
a csekélységekből nagy gondolatok, ha töb
ben figyelnek rá. Itt a ráfigyelésről van szó. 
De nagy gondolatok is elsekélyesedhetnek 
idővel. Szemtanúi vagyunk annak, hogy a 
kommunizmus nagy gondolatai eltörpül
tek. Holott valamikor országokat és nemze
teket mozgattak. A gondolatok jönnek-men- 
nek, hangsúlyt kapnak vagy nem kapnak 
hangsúlyt, ez nem tőlünk függ.

-  Feltételezem, hogy voltak alkotói korsza
kai -  ha egyáltalán így nevezi...

-  Korszaknak is lehet nevezni. Szerintem 
ez az ember korával behatárolható. Más 
gondolatok foglalkoztatnak egy fiatalt, 
másfajták egy érett vagy tragédiát megélt 
embert. Vannak különböző élethelyzetek, 
amelyek kihatással vannak a fogékonyság
ra, érékenységre.

-  Volt olyan időszak az életében, amikor 
nem tudott dolgozni?

-  Van ilyen. Magam sem tudom megma
gyarázni, mi az oka. Talán olyankor nincs 
elegendő késztetés. Mindig kell valamilyen 
késztetés.

-  Említette a „kísértést”: van-e olyasmi, 
amit nem sikerült „megtestesíteni”?

Nem vettem leltárba. De minden ilyen 
gondolat bizonyos mértékig régi, váza lehet
ne egy életműnek. Úgy tartják, amikor egy 
idős mesternek visszatekintünk az életmű
vére, láthatóvá válik, hogy egyes gondola
tok, érdeklődési területek túlsúlyban van

nak. Egyfajta fogékonyság végigköveti az 
életművet. Ettől lesz egyedi. De az alapgon
dolatok mindig megmaradnak.

-  Mi foglalkoztatja most?
-  Azt, hogy most mi foglalkoztat, csak 

tárgyakban tudnám megmutatni, látvány
ként kellene megélni. Nem arról van szó, 
hogy nem lehet körbeírni, de ahogy egy 
ízt, ezt is „kóstolni” kell. A borbírák tudá
sukat szavakban is kifejezik. Ez egy óriási 
erőfeszítés, hogy ízeket szavakkal írjunk 
le, és mégis az a legjobb, ha ezt az ízt mi 
magunk érezzük, az információ egyenes 
úton jut el hozzánk. Ugyanez van a lát
ványnál is. Minél tehetségesebb egy író, 
költő, annál találóbban írja le a naplemen
tét, az éjszaka csendjét. Ahhoz, hogy ilyes
mit megjeleníthessünk, tehetség kell. És 
még így is, ez a fajta élmény mindig alul
marad annak, amit az ember maga meg
tapasztalhat.

-  Hol lehet látni a munkáit?
-  Tervben van egy kiállítás, talán ősz- 

szel kerül rá sor Kolozsváron a Quadro 
Galériában.

-  Ön egyetemi tanár, ez az első számú 
megélhetése, emellett vannak megrendelé
sei?

-  Magánszemélyektől ritkán. Inkább kü
lönböző szervezetek, társaságok szoktak 
emlékplaketteket rendelni.

-  Kész műveitől mennyire tud megválni? 
Ad el belőlük?

-  Megválni nem nagyon akarok. Ezek 
mind gyermekeim. De volt, amikor ebből él
tem, például a forradalom utáni időszakban 
szobrokat adtam el. Olyan nagy volt az ár
különbség, hogy a nyugatiak aprópénzért 
vásároltak itt műtárgyakat. Visszás hely
zet volt, de működött. Amióta a válság tart, 
nemigen tudtam műtárgyakat eladni. Ezzel 
nem csak én vagyok így, mindenki megérez
te a gazdasági válságot.

-  A restaurálással hogyan került kapcso
latba? Szobrászként tudja, hogyan lehet egy 
szobrot restaurálni. De hogyan lett ebből 
„mellékmunka”? Vagy ez nem „mellék”?

-  Ezt én sem tudom. Úgy indult, hogy mi
előtt munkahelyem lett volna, nyolc évig res
taurálásból éltem. Rokonszakma: egy szob
rot ugyanazzal a módszerrel kell kijavítani, 
mint megalkotni. Újabban ezt külön tanít
ják, de sajnos Romániában nincs különvá
lasztva. Nálunk csak falképrestaurátor- 
képzés van. De a rongálódott műalkotásokat 
is rendbe kell valakinek tennie, és ki lenne 
megfelelőbb annál, mint aki ismeri a szak
mát? Valószínű, hogy amikor lesz restaurá
torképzés, akkor ezt a munkát már nem a 
szobrászoknak kell végezniük. De egyelőre 
szobrot kell menteni.

-  Azzal hogy a Mátyás-szoborcsoportot 
vagy az aradi Szabadság-szobrot restau
rálta, betekintést nyerhetett Fadrusz János, 
Zala György műhelytitkaiba. Találkozott 
olyan technikai, művészi megoldással, ami 
meglepte?

-  A restaurálás mindig meglepetéssel 
jár. Nem njülvánvaló első látásra, hogy mi 
az, ami rongált állapotban van. Ez a kocká
zat. Ez minden esetben így van: ha egy in
gatlant javítunk, akkor sem tudhatjuk pon
tosan, mi van a vakolat alatt. A szobrok 
esetében is vannak ilyen meglepetések. A 
különféle technikai megoldásokba csak ak
kor láthat bele az ember, ha az illető tár
gyat darabjaira szedi. Ha a műtárgy min
den részletét át tudja vizsgálni, teljesebb 
képet alkothat. Ha csak a felületét vizsgál
hatja, akkor az információ is felületes. Ez 
érvényes a technikai megoldásokra és bra
vúrokra egyaránt. Például a Fadrusz al
kotta lovasszobor több mint ötven darabból 
van összeillesztve, és az illesztések szélei 
úgy vannak elkalapálva, hogy kívülről nem 
észlelhető, hogy ez a szobor ilyen sok darab
ból áll. Ennek a módszerét a helyszínen le
het látni, közelről megvizsgálva a műalko
tást. Mindez rejtve marad azok előtt, akik 
lentről szemlélik a szobrot.

-  Szeret-e olvasni?
-  Függ attól, hogy éppen mi az érdeklő

désem iránya. Szeretek olvasni és szere
tek informálódni. Köztéri megrendelések 
alkalmával fontos, hogy az illető történel
mi korról vagy az adott személyiség életraj
záról, koráról be tudjam szerezni mindazt 
az információt, ami egy teljes kép kialakí
tásához szükséges. Az olvasásnak van egy 
meditativ oldala, de ott van mellette az in
formációszerzés, és ez már a munkához tar
tozik.

-  Ez fordítva is működik? Valamely olvas
mánya megihlette?

-  Igen. Többször „megvádoltak” azzal, 
hogy bibliai, mitológiai témákat választok. 
Mitológiai témák esetében a szöveg cse
lekménye döntő befolyással van az elkészí
tendő műre. Annyira döntő ez a befolyás, 
hogy másképp nem is értelmezhető, csak 
akkor, ha a befogadó is ismeri ugyanazt a 
szövegrészt, történetet. Példaként említhe
tem Káin és Abel című munkámat, amely
nek megértéséhez nyilván kell ismerni, a 
háttértörténet. Vagy a görög mitológiából 
Perszeusz: az értelmezéshez tudni kell, ki 
volt Perszeusz, mit tett, milyen kalandokba 
bocsátkozott.

-  Milyennek tartja az erdélyi művészeti 
közeget?

-  Minden kapcsolatban áll mindennel. A 
képzőművészeti élet egészsége szoros kap
csolatban van testi és lelki egészségünkkel, 
ha jól vagyunk, akkor az is jó, amiről me
sélünk. De mindez hányatott, mert ilyen az 
erdélyi történelem. Mindig is ilyen volt, ka
landokkal teli. A kalandok folytatódnak, és 
ennek tükröződnie kell a képzőművészet
ben is.

-  Ezek szerint nem tartja sértőnek, ha „er
délyi művésznek” nevezik.

-  Miért lenne sértő? Ezt lehet lokalizál
ni, tágabb-szűkebb értelemben, a szülővá
rosomra, házszámomra. A dolgokat meg 
szokták nevezni, és ebben a helyszín kijelö
lése is fontos.

MÁRTON EVELIN
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KIRÁLY FARKAS 

M ost
-  tiltott tárlat -

*

Felragyognak egyenként 
a káosz spórái.

Kaput keres a rend, 
döngetni valót, nyílni képeset, 
kenetlen zsanérok nyelvén nyikorgót. 
Menekül hangjától élet, szerelem.

Ködöt lehelnek a gépek, 
a testvérnek hittek, a mindenre jók. 
Roppan az érc, a kő, a fa. Az agy.

Gügyögnek, gagyognak a spórából lettek, 
átszövik a rétegeket innen oda s tova.

Fékez a fény az ablak előtt, megáll. 
Karnyújtásnyira a világosság 
a kartalanok kontinuumában.

Összerogynak a felhőket karcolók. Azok, ők.
*

Könnyekkel dörzsölik be talpukat, 
útra azután kelnek.
Mögöttük beomlik a föld, 
mögöttük leszakad az ég.
Vízbe fúltak, elesettek 
kísérik közben, kísérik végig.

Névtelen csillag fénye 
perzseli őket,
hámlanak az emlékek pörkei. 
Könnyekkel kenik be testüket, 
sóval találkoznak az idegek.
Szemükből új cseppeket 
vajúdik a sajgás, 
tagjaikon csorogva 
újabb kínt teremt.
Magából építkezik a fájdalom.

Megpihenni nem lehetséges, 
omlik a föld, szakad az ég.
Hátranézni nem érdemes: 
rombolnak az építők, 
a tizenkettő, 
az akárhány.
%

Nincs többé, nincs a préda.
Kilépett a madár az álomból, hol 
vadászták sárkány szárnyú cápák, 
türelmes szörnyek serege.
A kitartás a cápák sajátja.

Aludna, csak 
álmodna mindkoron.
Ébredésére vár a madár.
Köröz a közelmagasban.
Rá fordul, célba veszi, zuhan.
Szeli a léget, 
sikít és jajong.
Csőre sziréna,
dühe a horizontig árad.

Csőre hosszú, hegyes.
Atdöfi a koponyát?

*

Akár az apró állatkák a vakolatban,
téglák közti malterbéli manőverekben
észrevétlenül,
áttetszve, mint a celofán,
eljön, megérkezik.

Gyémánt prizmák költöznek 
a koponyák üregeibe.
Bomlik a fény, 
dereng milliárd részlet.

Kúszik, akár az állatkák 
a bőr rétegeiben, 
mint emberek a föld rétegeiben, 
sziporkázó kristályokat, 
rozsdázhatatlan fémeket keresők.

Kolozsi Tibor: Perszeusz

Aztán befurakodik 
a habarcsba, bőrbe.
Hamv a malterba: 
másnap áttetszőbb, 
erősebb lesz a váz.

Napról napra fakul, 
celofánodik a gazdatest.
Apró állat lesz, 
vadászatra indul 
nem soká. Ra.

*

Elfolyó csillagkép a csalódás.
Ezer szobor szakállán kicsapódva
indul a porba,
helyére húzza a gravitáció.

Forró Nap kellene?
Langyos Hold a kiábrándulás.

Csöpög az égből az amorf sors.

Számolhatatlanok 
a kísértethajók 
fantomkapitányai.
*

Marad, ahogy volt, fagyosan és forrón. 
Önmagába fordul, robban a gőz, 
kígyózik, gyíkkodik, szalamandrul.

Ravasz ravaszok várják 
a meghúzást, a kattanást, 
pukkanást a semmibe, 
a lövés mámorát.

Zselé a test, fullasztó 
tintahal, polip, nautilus.
Atfoly(hat)nak rajta a könnyek, 
illúziókat romokká roncsolok.
Csak a jelen idő marad 
megengedett.

*

Békésen süllyed, mint a felhő.
Fehéren, habosán, 
alig hömpölyögve.

Keselyűlelkű sirályok várják.
Hozd, hozd el hozzánk 
a halált, a hullák bőségét -  
buggyan a madárbeszéd.
Vér síkos ízére várnak 
a madárnyelvek szemölcsei.

Feszesen süllyed, 
csak épp, csak éppen.
Szélkötelek végére vett 
fészkek, bolyok gyülekeznek, 
bőrökbe zsúfolt hús és vér.

Keselyűlelkek fehér toliburkán 
arannyá játssza magát a fény.
Hajnal és alkony, folyton, semmi más.

Lusta dallamban táncol alá, 
bálnaének ringatásában.
Mígnem keselyű és arany lesz minden, 
semmi más.
*

Felgöngyölődtek, ím, az utcák. 
Betonszalag-aszfaltcsík-gombolyag ez itt. 
Süvít lukain át a lég, 
bizarr melódiák a létezés.

Virágformák a repedések 
sikolyok csapkodta falak vakolatán. 
Néhol sejtek osztódnak minden irányba, 
a korhadás fényének láthatatlan erőművei. 
Burjánzó szertelenség ez itt.

Zenét süvölt a fekete lég.
A csontok, a csontok 
jóslásra jók.
Mondhatna jövendőt, ha volna ki. 
Mondhatna jövendőt, ha volna...
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POMOGÁTS BÉLA
Kalotaszegi elégia
Jékely Zoltán elégikus költő volt, líráját 

emlékek és álmok szövik át, jellegzetes gesz
tusa a búcsú, lelkiállapota az elvágyódás, a 
múltba révedés, a világ iránt érzett testvé
ri szánalom, a megrendülés mások mosto
ha sorsa miatt. A múltban kutatva, emléke
ken merengve, álmokba merülve fedezte fel 
önmagát, személyiségének titokzatos ben
ső tájait. Az önelemzés mintha költői élet
tervet valósított volna meg, a múlt fölé hajló 
figyelem akár szándékos lehetett. A vallo
más azonban mindig ösztönös volt, megnyi
latkozásait a pillanat kegyelme és kénysze
re hívta ki. Jékely olyan természetesen írt 
verseket, akár a romantikusok és a szim
bolisták, hangjában semmi mesterkéltség, 
annál több elemi erejű őszinteség található. 
Nem szerette a „laboratóriumi” költészetet, 
a formakereső kísérletezést, noha a formá
nak, akár a formateremtésnek is, fölényes 
mestere volt. Hangpróbák nélkül énekelte a 
legváltozatosabb dallamokat, műfordításai
val igazolta, hogy milyen eredendő művészi 
biztonsággal tudott bánni a legravaszabb 
formákkal és újításokkal. Nemcsak termé
szetessége avatta költővé, akár a fogalom 
romantikus értelmében, hanem hangja is, 
a „bel canto” szárnyalása, zengése, önfe
ledt dallama. Abban is a romantikusok és a 
szimbolisták rokona volt, hogy legfőbb esz
közének a muzsikát választotta. Verlaine 
híres „art poétique”-jét fogadta el: „De la 
musique avant toute chose”; a zene példájá
ban a művészi tisztaság elvét kereste.

Első kritikusa, Szerb Antal az éber em
lékezetben látta költészetének kulcsát. 
„Különös összeállítású lélek -  állapította 
meg -  már az érzékszervei is úgy alakultak, 
hogy költő legyen belőle. Húszegynéhány 
éves, és máris csupa emlék, csupa múlni 
nem akaró régi borzongás, csupa továbbélő 
gyermekkori félelem. Költészete zarándok- 
lás egy elveszített birodalom felé.” Valóban 
a múlt szűnni nem akaró vonzása, a képze
leten és álmokon elhatalmasodó nosztalgia 
szabta meg az első versek világát és szemlé
letét. Jékely ifjúságának gyötrelmes élmé
nye a kiűzetés volt, az, hogy gyermekkorá
nak játékos világát, varázslatos természeti 
környezetét, magát a gyermeki derűt el kel
lett veszítenie. Attól fogva, hogy családjával 
Erdélyből Budapestre költözött, nyugha
tatlan vágyódással tekintett vissza gyer
mekkorának elhagyott tájaira. Gyakran 
álmodott az elveszített otthonokról, versek 
sorában idézte fel a gyermekévek enyedi 
tündérkertjét, a kollégiumi diákéletet, 
az erdélyi természetet (Alom a sétatérről, 
Elhagyott lakások siratása, Nagyvakáció az 
enyedi kollégiumban). Természetélménye az 
erdélyi tájból eredt, a budai kertekben, a 
zugligeti sétányokon ennek a tájnak az érett 
színeit, barbár pompáját kereste (így jött az 
éjszaka, Városvégi gesztenyefasor, Séta alko
nyat felé). Álomban és képzeletben Enyeden 
és Kolozsváron bolyongott, emlékképekből, 
hangulatfoszlányokból, a múlt töredékei
ből próbálta életre kelteni elveszített ottho
nát. Az „otthonvesztés” máskülönben is ha
gyományos témája a magyar költészetnek, 
olyan erdélyi költőkre gondolok, mint Dsida 
Jenő és Szabédi László és olyan magyaror

szágiakra, mint Radnóti Miklós vagy Nagy 
László. Ennek az otthontalanságnak a szo
rongató érzését erősítették meg Trianon 
vagy a második világháború tragikus ta
pasztalatai.

A fiatal Jékely Zoltán a természetes kör
nyezetéből kiszakított ember magányában 
élt, igazi otthonát nem találta meg a nagy
város forgatagában, sem az irodalom belső 
ellentétektől szabdalt világában. Az ifjúság 
múlandóságát, a szerelem tünékenységét 
panaszolta, az elmúlás szorongató képeivel 
viaskodott. Korai költészete elégikus jelle
gű, a verscímekben sem véletlenül szerepel 
annyiszor az elégia, Jékely valóban az elé
giához közelítette a dal műfaját. Merengő, 
nosztalgikus és elégikus közérzete szabta 
meg a forma és a hangzás poétikai karak
terét.

A múltba révedő elégiákat az egykori va
lóság gondosan megőrzött képei teszik ele
venekké, az 19.35-ben keltezett Nagy vakáció 
az enyedi kollégiumban is mozgalmas élet-

Kolozsi Tibor: Herceg

képekre alapozza a nosztalgikus hangu
latot. A szülőváros nevezetes „oskolájára” 
emlékezve először Bethlen Gábor emlékét 
idézi fel, az iskolaalapító fejedelem már
vány domborművére céloz, amelyet 1922- 
ben a kollégium alapításának háromszáza
dik évfordulója alkalmából helyeztek el az 
iskolaépület udvari falán. Ebben a vonat
kozásban Jékely Zoltán verse Áprily Lajos 
A fejedelemhez című ünnepi költeményére 
utal. Áprily ódája ünnepélyes hangon szó
lította a fejedelmet: „A századok felhőiből 
tekints ránk, / dédelgető sugárral, mint a 
nap.” Jékely ezzel szemben elégikus bánat
tal ábrázolta a márványba vésett fejedelmi 
képmást: „Csak néz maga elé a kúriára, / 
mintha a földön látna valamit: / talán azok
nak lábnyomát vizsgálja, / kik egykor vígan 
futkorásztak itt.” Az elmúlás mindig felidé
zett képzete borítja árnyékba a régi iskolát: 
a gyermekkor emlékekben őrzött színterét. 
Ezt az elégikus hangulatot bontják meg a 
diákévek mozgalmas, valószerű képei:

Rekedtes nóta szól a háztetőről,
Káló, a vén kéményseprő dalol; 
lehet, nem is seper, csak kormot őröl 
s a váll-lapáttal néha zakatol.

A kéménynél lebegve áll Tyukász, 
öreg kupás-cserepet idomít; 
üti a kővévált, tört kulimász, 
a nagy tető cserép-billentyűit.

A folyosón csákóban festeget 
egy létralábú mázolósegéd, 
döngő dalától a fal is remeg 
s úgy visszhangozza, mint kísérteiét.

Az igen érzékletes és konkrét képek
nek bizonyára megvan a maguk tárgyi és 
életrajzi háttere. Káló, a vén kéményseprő, 
Tyukász, a cserepes vagy a létralábú mázo
lósegéd a gyermekkori világ legendás alak
jai lehettek, akikre kíváncsi figyelemmel, 
egyszersmind némi borzongással nézett fel 
az egykori kisdiák, hiszen mások voltak, 
mint az otthoni környezetben megismert 
és megszokott emberi alakok. Ok az em
lékezetben nőttek tovább, a múló évek so
rán mind több mitologikus fényt kaptak. A 
gyermekkor titokzatos világának legendás 
alakjai voltak. Költői felidézésük mítoszba 
billenti át a valóságot, egyszerre kelti élet
re az enyedi diákévek valóságos környe
zetét és tündéri légkörét. A költemény ezt 
követve ismét az elmúlás elégiájához haj
lik vissza, a költő az elnémult régi zsoltár
ra, az enyészetnek átadott iskolai füzetekre 
emlékezik. Ebből a múltra révedő szemlé
letből születik az a Jékely költészetéből jól 
ismert érzés, amely egyszerre foglalja ma
gába az életvágyat és a haláltudatot. A köl
temény záró képsora ezt az érzelmi kettős
séget tükrözi:

Jer, kiskomám, puffantsuk jó magasra 
sáros labdánkat: mint sötét pecsét, 
üljön nyoma a tetőről araszra, 
s ne marja le se jég, se víz, se év!

Legyen ott akkor is, mikor a labdánk 
már régesrég elvitte a patak, 
legyen ott akkor is, mikor hanyattág 
fekszünk ki tudja hol a föld alatt...

Érzékletesen konkrét élmények mozaik
jából bontakozik ki a versek mágikus erejű 
hangulata, valamint az emlékképeket zá
ró lírai meditáció. Ez a módszer Apollinaire 
„szimultánista” technikájára emlékeztet, 
amely a valóság egyidejű jelenségeinek és 
folyamatainak költői összevillantása ré
vén fejezte ki a világ természetes gazdag
ságát és költőiségét. Jékely jól ismerte 
Apollinaire költészetét, ennek több darab
ját, a nevezetes Búcsú (UAdieu) című ver
set például (Radnóti Miklós mellett) ő is 
tolmácsolta magyarul. Apollinaire az ér
zelmek romantikájával vette körül a dolgo
kat, minthogy a romantika — a francia köl
tő szavai szerint — „rajongva magasztalja az 
életet”. Jékely Zoltán elégikus költeményei 
ugyancsak elvégzik ezt a felmagasztalást: 
az életre figyelnek, az életet ünnepük, még 
ha meditativ vallomásaikat haláltudat hat
ja is át. Ebben az elégikus dalban, e szoron
gást és boldogságot egymásban tükröztető 
költői formában jelenik meg a fiatal Jékely 
költészetének egyik jellegzetes változata.
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DEREK MAHON

Rendben lesz minden,  rendben
Everything Is Going to Be All Right

Hogy is ne nézném boldog nyugalommal 
az ablakomban tisztuló eget, a rajta messze 
szálló felleget s a mennyezeten tükröződő 
tengert? Halál, halál, letepered az embert, 
de semmi szükség most gondolni erre.
Versem kezemből kéretlen buzog, 
rejtett forrása figyelő szívem.
Feljön a nap, elömlik mindenen, 
ragyognak messzi, büszke városok.
A tüntetőén fénylő napban fekszem, 
hajnalban úszó felhőt bámulok.
Rendben lesz minden, rendben.

pár kései, de hasznos tanáccsal. A nőkről, 
ugye, tudsz szépeket mondani, ha felnőttél 
közöttük. (Én is, de ettől még a vég is visszahőköl.) 
Légy nyájas ámbár, de ne köznapi, bevett 
nézetek nyakasságát, a túlzást s az eget 
ostromló új beszédet kerüld. Jogaidért 
ne lázongj, ne féltsd önbecsülésed.
Legjobb, ha életed saját magadnak éled 
s egyéb megfontolás egy cseppet sem kísért.
Öltözz, miképp erszényedtől telik.
Légy kétkedő, de lelkes, ne légy bátortalan, 
kerüld a szeszt, a nikotint és olvasd Stendhalt:
A szerelemről’ és hidd el: helyesek futó sejtéseid, 
Isten hozott, ez itt a condition humaine.
Vidulj, fiam, és egy szavát se hidd 
a cinikusnak, mikor megszabja tetteid, 
de mondd Konfuciusszal: hízelgés nem segít.
(1995)

(1979)

C hinatow n
Kisemberek szele átjárók, sétányok felől 
szemetet hord, felkavarja a port...

Sziang Csu, III. század

... és a Konfuciusz tér pagodáin csattan.
MIGUEL 141. IT T A  HALÁL. GYÓGYULÁS HOL VAN?
A viharfényű ég alatt alkonyt lárma,
benne ósdi apa és szűkszavú fia,
körül a Son Low Kee zsibongó fesztiválja,
fogunk között kócos tengersötétből
szakított rák, éjféli kagyló roppan.
Petárda durran menhelyünk fölött, 
kínai Újesztendő van, Gambino, Genovese 
hogy odébb költözött. „Hová seprű nem ér”,
Mao szerint, „a por nem száll el onnan.”
De nekünk jó e tarka menedék, 
a Brooklyn híd tündérfénye alatt, 
asztaloknál csendek s családi mesék.
A mienk inkább csendes, így vizsgáljuk át 
alkalmi állásod, találkozónk okát.
Simple Minds, Guns ’n’ Roses, U2, ezt hallgatod 
és állítólag épp a Moby Dick-et nyűvöd, 
de látom én, ahogy kerülgeted a kását, 
s látom magam mogorva, sőt, baljós régi mását, 
egy -  igazság szerint -  zűrös kis köcsögöt, 
epe és tunyaság keserű emlékművét 
a nihilizmus és idegenség korában, 
bár később szobatisztává nevelt anyád.
Mint tévelygő fiút, önerőből lett Gatsbyt, 
az ember leginkább úgy nézi önmagát, 
miközben, nyilván, végképp tehetetlen 
az őt világra hozó, fura szülőkkel szemben, 
és fiatalnak lenni, jól emlékszem, durva: 
elment-e már a busz és lesz-e lány az útra?
Tajvan összes teájáért sem élném újra át, 
de most, hogy már a rock és foci korába értél, 
s én itt tartok, a „komoly orvoslás” eseténél, 
hadd szolgáljak neked, mint zord Polonius, 
pszeudo-Dionüszosz, a zab elhintve rég,

D erek Mahon: 1941-ben született, belfasti protes
táns család sarjaként. Magyar nyelven megjelent kötete: 
A tenger télen, Európa Kiadó, 1992. Legutóbbi kötete an
golul: New Collected Poems, Gallery, 2011.

Kolozsi T ibor: Jézu s

Hóünnep
The Snow Party

(Louis Asekoffnak)

A Nagoja városába 
érkező Basót 
hóünnepre hívják.

Porceláncsésze koccan, 
csészébe tea csordul, 
ismerkedés folyik,

majd mindenki 
az ablakhoz seregük, 
nézi a havazást.

Hó hull Nagojára, 
délen pedig 
Kiotó cserepeire.

Keletre, Irago fölött, 
hull, mint levélzápor 
a hideg tengeren.

Máshol eretneket, 
boszorkányt égetnek 
forrongó tereken,

hajnal óta barbár 
uralkodók szolgái 
ezrével hulltak el,

de Nagoja házaiban 
és lse szigetén is 
csend honol.
1975

LÁSZLÓ NOÉMI fordításai
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OLÁH ANDRÁS 
a  c ím ze tt ism eretlen
délutánra vártalak aznap de kint már
az utcalámpák doromboltak álmosan
mikor az ingemen igazgattad
zavartan a gyűrődéseket
idegen voltál -  mint még sohasem -
mosolyod sírásba botlott
éreztem a maró sós ízt az arcodon
ajtó csapódott s tudtam
nem hagytál el csak kiveszett az ujjaidból
az a bizsergető szomjas fájdalom
ahogy ügyetlenül elejtettelek
mikor a lépcső' alattad örökre elfutott

hogy m a g a d b a  zá r j
a levelek is visszafelé hulltak azon az éjjelen 
beleolvadtunk az erdő' szövetébe 
cipóm orrát bámultam félszegen 
a bugyrot ahová Isten száműzött 
karjaid rejtekében vacogtam -  hagyva 
hogy az esőcseppek végigfolyjanak 

szerelmünkön
hogy benned lassan átmelegedjek 
s hogy magadba zárj -  

mint gyűrűiket a fák

terepszem le
folyton más az irány
-  mi alvajárók birkaként legeljük 
a maradék szívverést
s már jön is egy új koreográfia 
amelyben mindegy hogy mégy 
vagy csak nem maradsz
-  megállni itt úgyis tilos -  
ám ha kifogyunk is a fényből
a rólunk szóló életfilmben vágóképnek 
talán még mindig jók leszünk

zátonyok
az álmokat hátára veszi az éjszaka 
s az ébrenlét roncsoló zátonyai közt 
navigálja mintha a sziklákról 
visszazúduló hullámok zokognának 
s én rettegek: reggelente 
kinek a lelke ébred bennem

Kolozsi Tibor: Káin és Ábel

Lapszámunkat Kolozsi Tibor munkáival illusztráltuk

SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista  tanácsa: h iggyetek  Istenben 12.

Többarcú
nyomor
(folytatás előző számunkból)

És megkezdődött a tanítás. A 
Miatyánk első sorait többször han
gosan elismételtette velük, kórus
ban mondták fegyelmezetten, aztán 
a pap megkérte őket, hogy a kiosztott 
papírdarabokra írják le a megtanult 
szöveget, mindegyikük elvégezte va
lamikor a négy elemit, a betűkre még 
emlékeztek.

— És most válasszuk ki a ruhákat
— mondta a pap —, jöjjenek velem. — 
Magát pedig arra kérem -  fordult a 
volt kóristához hogy javítsa ki a le
írt szövegeket, lesz bennük hiba bő
ven.

Kivonultak a konyhába, ahol több 
kupacban eló' voltak készítve a hasz
nált ruhák, de egyik sem volt sza
kadt, még foltozott sem, tiszták vol
tak, sőt, illatosak. A lábbelik a fal 
mellett álltak felsorakozva, tisztá
ra pucolva. És megkezdó'dött a válo
gatás. Mindenkinek jutott megfelelő 
méret, ruha is, cipő is, csak a ragyás 
képű nem keresgélt magának való öl
tözéket, nézte a papot.

-  Szeretnék négyszemközt beszél
ni magával — mondta a papnak —, át
mehetnénk a szobába?

— Persze — mondta a pap - , semmi 
akadálya.

A ragyás képű intett néhány tá r
sának, s a pappal együtt átmentek a 
hálószobába.

-  Na, édesem -  mondta a ragyás 
- , ne izguljon, rendben lesz minden.
-  Intett a társainak, azok lefogták a 
papot, leráncigálták róla a ruháza
tot, az ágy végéhez állították, majd 
hasrafektették a lepedőre. — Nézz 
oda, milyen gatyórosze van, életem
ben nem láttam ilyet -  csodálkozott 
a ragyás, és letépte a papról az alsó
neműt.

A papnak eszébe sem jutott, hogy 
segítségért lehetne kiáltani, imád
kozott, először csak magában, aztán 
hangosan is. Négyen erőszakolták 
meg egymásután. Aztán otthagyták 
a hálószobában, s kimentek a kony
hába. Öten papi öltözékben ültek a 
konyhaasztal körül, a többiek a föl
dön kuporogva várták a volt kóris
tát, hogy jelt adjon az indulásra. A 
ragyás és társai is kiválogatták a ne
kik való öltözéket, maradt még elég 
bőven. Nagyon elégedettek voltak

mindannyian, különösen, hogy volt 
idejük teljesen kiüresíteni a lakást, 
csak a bútorok maradtak a helyükön, 
a rengeteg könyv és a zongora mellet
ti asztalkán tartott kották, ez utób
biakra senki sem tarto tt igényt. Az 
összeszedett tárgyak ott voltak mind
egyikük keze ügyében, bőröndökbe, 
dobozokba, ládákba, műanyag zacs
kókba becsomagolva, ketten meg le
pedőkbe kötötték a holmikat, szállí
tásra előkészítve. Aztán megjelent a 
volt kór ista is.

-  A pap hol van? -  érdeklődött.
-  Visszavonult -  válaszolt a ra

gyás arcú -, nem érezte jól magát. -  
Ez egy úriember, mindegyikünknek 
adott valamit — mutatott az előkészí
tett csomagokra.

-  Semmi baj -  mondta a volt kórista 
- , holnap majd visszajövök, hogy meg
köszönjem a jóságát, megmutatom ne
ki a Miatyánkokat is, sajnos, kivétel 
nélkül csapnivalóak. De majd írni is 
megtanít benneteket, gondolom.

-  Nagy örömmel jövünk bármikor 
-  mondta a ragyás képű legköze
lebb biztosan meghív ebédre is ben
nünket, úgy láttam, hogy szeretne 
több időt is eltölteni velünk.

Egy fél évig tarto tt a nyomozás. A 
rendőrség minden bokrot átkutatott 
a sétatéren, kora hajnalban átfésül
ték a park melletti tömbházak lép
csőházait, mindenhol megfordultak, 
ahol a lakás nélkül élők éjszakára 
meghúzódtak, amíg hosszú hónapok 
keresgélése után végre találtak egy 
vackot, ahol egy pokróc alól előkerült 
öt könyv, az első oldalakon a pap kéz
jegyével, a pap könyvtárában tartott 
könyvek mindegyikéhez hasonlóan. 
A volt kórista vacka volt. Tizenkét év 
börtönre ítélték, erőszakos nemi kö
zösülés és rablás bűntettéért, a pap 
többször hangoztatta, hogy lehet a 
koldusok mindegyikét hibáztatni, de 
a volt kóristát semmiképpen, a köny
veket ő adta neki kölcsön olvasásra, 
és biztosan visszahozta volna, de a 
bíróság nem vette figyelembe a pap 
által vallottakat, a bűnjelek — a volt 
kórista vackán talált könyvek -  per
döntőknek bizonyultak. A vádlottat 
hiába faggatták, nem adta ki a tá r
sait, viszont megköszönte a bünte
tést, és Istennek is hálát adott, hogy 
hosszú időre lakást kapott, és a na
pi háromszori étkezés is megoldódott 
végre. És feltételezhetően nem fog 
megfagyni télen, s kánikulában sem 
fog felfőni az agyveleje. Énekelve vo
nult be a börtönbe.
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HOLDASI-SZABÓ ZSUZSA
„Mese"
Hosszú volt az út a házig.
Kanyargós, meredek utcákon vezetett.
Járásom, akár egy egyéves gyermeké.
Mégis, mégis megérkeztem oda, 
ahonnan nincs tovább, ahonnan 
már csak a visszafelé létezik.

Miközben valóságshow-t nézett, félrenyelt, 
többé nem ivott és nem énekelt, 
most ott fekszik a föld alatt, 
ha nem támadt fel, hát ott marad.
Se mennyország, se zord pokol 
halálon túl nincs sehol, 
ki éltében nem támadt fel

holt marad,
testéből némi por marad, 
testéből némi por marad.

Azóta állok a teraszon. 
Ha lehunyom a szemem, 
feldereng minden, 
csak az út nem, 
az a kanyargós, 
meredek út, 
az a várakozással teli, 
azt nem tudom felidézni.

Kevésnek bizonyultam.

Dráma
K normakövető magatartást folytatott, 
nem tört be ajtót, ablakot, 
seprűt ragadott éles kés helyett, 
és mélázott a sosemvolt szilánkok felett. 
Mielőtt belépett a házba, cipőtalpat törölt, 
közben az unalom az életére tört, 
úgy élt, mint egy másik ember, 
aki lélegzik, de élni nem mer.
Merev testtel dőlt, s aludt, 
szeszélyes álmoknak nem nyitott kaput, 
reggel befizette a sárga csekkeket, 
és tejet ivott szódás bor helyett.

(előzmények:
K  egyébként Béla volt, 
fütyörészett, és dalolt, 
elitta az életét, 
füstös bárokban zenélt.)

K o r l á t
Esteledik. Megpuhult a táj, elcsitult a Minden, 
fénysugár fürdeti lágyan a fákat, 
lázas a lélek, gyógyszere nincsen, 
kábulatának sík tere árad.

Szűkül a szoba, kódolt a csend, 
mert mindig-mindig ugyanazt hozza, 
várható jövőből csalfa jelent, 
eres kezével lelkem motozza.

Már túl nagy az árnyék, és nőnek a házak, 
szűk szavaimnak dallama reszket, 
messzire szállnék, de úgy hahotáznak, 
mögöttem, előttem mind kinevetnek,

és itt ez a korlát, körbefog mindent, 
nemcsak a szobát, jajszavamat, 
lázas a lélek, gyógyszere nincsen, 
ha nem kerülöm ki önmagamat.

Rövidfilm
nővére frizuráját igazítja 
a félkopasz fej láttán 
elered a könnye 
aztán a frissen nyírt parókába 
belekap a szél

nevetnek

F e l t á m a d á s r a
Rég nyírt hajam hosszán mérem az időt.
Semmi se’ moccan,
mégis tágul a világ,
karjait tárja magányra,
az utcákon szobrok időznek,
kifeszített pénztárcák kirakatba dőlnek,
éjjel pedig egy Krisztus-arcú koldus
ételt kunyerálva ébresztgeti
benned az Istent.
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KOVÁCS FRANCISKA MARIA
Aminek nincs neve
Sok m indent nem lehet kimondani. Valami m egtörté

nik, véletlenül vagy szándékoltan, valam i hirtelen, hosz- 
szasan, hidegen vagy forrón, és m ár bennünk él tovább a 
mozdulat, a hang, a szorítás, az ölelés, a pofon, a csók ott 
visszhangzik a vérünkben, sejtjeink és szöveteink között, 
és nincs neve. Arca van, de nincs neve. Hiszen arca van 
a gonoszságnak, arca van a jóságnak, a képm utatásnak, 
a gyűlöletnek is ugyanúgy, m int a szeretetnek, ragaszko
dásnak. Látjuk, érezzük, mindennél jobban, de nem tud
juk  megszólítani. Mit mondjunk neki? Mit m ondhatnánk? 
Te ölelés, még bennem élsz, tudom, ki vagy, kitol kap talak  
és miért. De ölelés az sokféle van, millió és m illiárd ölelés 
kering vérben, véremben, légáram ban. Te mégis különle
ges ölelés vagy, most is érezlek, hisz bordó, fekete, kék, 
szürke és fehér volt a reggel, am ikor tőle kaptalak. A fe
hér csupron, amelyben kávé gőzölgött, ott állt két kis pi
ros szív mozdulatlan: ők voltak igazán néma tanú i a neve
nincs pillanatnak.

Galóca, szorítja csuklóját a Rózsa, ragaszkodón, bár a r
cuk neve: semmi. Szívükben azonban ezernyi illat. Illata  
időnek, emberfeletti kéknek, fonálon himbálózó kis pók
nak, mely m int az égi öröm, meglátogatja őket. K ortalan 
szenvedélyek, örök teljesség nélküli percnyi teljességek.

Persze, semmin se csodálkozz, nyílik a nő arca, nyakán

póráz, a férfi tekintete: üres, közönyös. I tt m ár szerepek, 
játékok, dominancia a té t és aprópénz a lélek.

Öröktől fogva minden mozdulatlan, látszólag mozdul 
csupán, a semmi ha tárán , hol m acska h á tán  ül a nő, cin
kos és kerítő, K risztus arca kőben él, fel nem menthet, 
csak szemlél, a férfi itt m ár há tta l áll, tüzet nyújt, a nő rá 
gyújt, de arca rezzenéstelen.

Kegyelemi állapot a szerelem, hírnöke fehér ló, szere
lem rabja a nő, afrodiziákum  a szép, az erő, az égi tudás, 
de kár, hogy a beteljesülés újra csak percnyi.

Most napraforgók égnek, lángol a megfosztottság érzé
se bennem, távolban egy kiemelkedő ereklye a láthatáron, 
és tisztít a tűz, bűnhődik a lélek, újraterem tődik a világ. 
Súlyosodik füstben, kézfejen a boldogság kék m adara.

Nemesebb lélekkel lépni tovább, menni az úton, mi egy
előre, úgy tűnik , látható. De, hogy faragatlan  a férfi, és 
erkölcse sincs, a lelke is éppolyan durva. A kis rongybaba: 
emberivé teszi majd, érezni tud, szeretni lesz képes. Kár: 
illékony ez is, csak a pillanat emlékezete örök.

Most meg a nő, m ár félelmét legyőzve, áll m int idomár a 
férfi ölében, ki m int medve, erőtől duzzadó. Most húst k í
nál neki, szerelmet, hisz reméli, együtt bátrak , hatalm a
sak és sebezhetetlenek lesznek. Átlép fölöttük újra az idő.

K alitkába zárva a nő, jelez szerelmi szenvedéseket. De 
mindenkor h inni kell, vagy legalábbis: elviselni a hitet.

Vörös függöny előtt állunk, lelkünk díszes színpadán, 
mely démonoktól és veszélyektől ta lán  megóvni képes, elő
készülünk az életre.

Közel az éghez, nagyon közel vagyok. Lábam nál tüzes 
láva, hajamon jégvirágok nyílnak. O most hiába szorít, én 
itt nem m aradhatok.

Zuhanok most vagy emelkedem, m agam  sem tudom, 
de karom  szárnnyá válik. Szívkihagyás: a végső szabad
ság közel, védelmet, biztonságot remélsz. Elszakadok 
most Földtől, Anyagtól, legyőzöm a Teret és az Időt. 
P illanatokra ta lán  m egtart egy ölelés, egy ölelés, amely 
ezernyi színben játszó, kívülről mégis sötétnek, hidegnek 
tűnő. M indketten h ittü n k  benne.

Egyensúlyra vágyik a lélek, a bölcsesség és az érzelem, 
az értelem és a vágy egyensúlyára. Ó most mégis víz alá 
nyom engem, kapaszkodom, nem veszíthetem el egyensú
lyomat, pedig törékeny, most nagyon törékeny.

Kezében hangszer, lábánál kisvasút, dob, mackó, trom 
bita, autó, ólomkatonák: kellékek, egy időtlen játszm a al
katrészei. Valami elmúlt, valaki újra kinőtte régi ön
m agát, a férfikor fordulóján. M int színes lepkék, elszáll 
fölöttünk is az idő.

Bűnben égünk, mégis tisz ta  érzésekre vágyunk. Fehér 
bárány, fekete bárány, megtenni, hallgatni, vagy feladni, 
e lu tasítani és m egtagadni kéne? T itoktartás mellett.

Minden változó: táncoltatott fabáb a férfi, m int nő, olyan 
bájjal teli, a nő lesz a csábító férfi.

Illúziók, tévhitek fogjaiként élünk a jelenben, gumicsó
nak decemberben a havon, és benne egy rendőr áll, kezé
ben bilincs, a nő egy flamingó há tán  lovagol éppen, cipő
sarka pedig m int óriási tű, sebet ejt az idő burkán.

Némelykor pedig arcul ü t valam i m egm agyarázhatat
lan bizonyosság, az időkön, tereken, anyagon átívelő ér
zés: ő most szenved, ugyanúgy érzem én is. Azonos h a tá 
sú, azonos m értékű a fájdalom, bűnből vétetett, nevenincs 
terhet hordozunk.

A ztán újra bezárulsz, m ár érzed, mozgástered a falakon 
belül esik, önmagadon belül esel, egy fehér játékm ackót 
szorongatsz, im ádság sem érdekel, hiábavaló a létezés. 
Könyörög a férfi.

Tempus temporis... melyik időszámítás szerint léte
zünk? A nő arcát félig álarc fedi, bőrödbe akaszto tt zseb
óra méri a ham is időt.

A kábulatból egy reggeli kávé m indig felráz, négykéz- 
lábra ereszkedik a test, a lélek követi útját, pókhálós falak 
között jól esik az első slukk, koffein és nikotin, az éberség 
illúziójának két angyala ta lp ra  ráncigái, itt  vagyok.

Lehetek számodra kedvelt személy, kedves, vagy kedve
sed, meztelen testem nek most egyetlen dísze a szárnyam, 
mellyel repülni vágyom, m adárrá  válók, csak érted. De 
nem érte meg.

Hiszen férfi és nő: épp annyira gátolják egymást, m int 
am ennyire stim ulálják. Mint: börtönben szabadnak lenni, 
fagyponton elégni, havazásban állni felhevült testtel...

Kézcsókot adsz, meghajolsz előttem, a tenyeredben ül
hetek, m int parányi tündér. Milyen m eghitt pillanat: tu 
dod, a hízelgés a fegyver, én hagyom, jóleső.
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Róma? Róma éghet, elpusztulhat minden, egyszer 

úgyis újraépül. Te is tudod, nincs tanulság, ugyanúgy 
lesz mindig minden, Néró.

A nő haja kócos: boldogtalan. Virág benne, gyöngysor: 
teljesedni vágyik, tetszeni. Egy kis lényt táplál, utolsó 
reményt, Ornam entum .

Te tűz fényében nézed az arcom, homlokomon is ra 
gyog, hatalm assá változom hatalm as öledben, és erőm 
lesz a szenvedélyem, megtisztulok.

Mindörökre őzek és a szarvasok leszünk, piros és na
rancssárga fényben, virágok között fürdőzők és boldog ön
feledtek, rajtunk nem hagy nyomot a múló idő, hisszük.

De azt majd egyszer mindenki érezni fogja, a végső 
pillantban ta lán , így várjuk mi a bebocsátást, világok 
ha tárán . Egy élet kellékei és emlékei a bőröndünkben. 
Félni nem kell. Aki régi utas, kisebb csomaggal lebeg a 
régm últban.

Itt a  holló, a lélekvivő, összeköti élők és holtak vilá
gát. O istenek küldöttjeként érkezik, sötét aura  lengi 
körül, összekapcsol rég elmúlt dolgokat az éppen tö rté 
nőkkel. Hét farktolla: erő, k ita rtás , bátorság, akarat, 
becsület, alázat és hit. H allgass rá: madárjóslat.

Végső valóság, végső valóságunkban, m int m atrjoska 
baba a kettészedhető darabjait, levesszük rán k  rakó
dott m aszkjainkat. Apró, sebezhető az ember. H atalm as 
férfikéz segít vagy éppen kényszerít, ki tudja azt? Meg 
kell ezt lépnünk.

Én m ár nem tudom, szememet m ásnak adtam , tenye
rében egy férfi ta r tja  most már, kinek lá tása  megko
pott. Helyettem is lá t ő, én m ár csak érzek. De az ő szí
ve az ellopott darab.

Virágzó sors vár most a semmi szélén, ködben áll
va, esőben, meztelen. Sebes a testem , a Rózsa úgy ölelt, 
tüskéi megsebeztek. A szenvedély vörös virághoz hason
ló, hatalm as rózsa volt szerelmem, ezernyi neve van, és 
egy sem az igazi.

Ring a testem  a víz színén, az óceán sós felszínén 
vagy a könnyek árján, egyre megy. Valaki sír, valaki 
a mélyből vérkönnyeket sír, virágot is hoz. Nem lá tha
tod, ő nem hall téged. Két fájdalom nem érti egymást, 
egyik lent a víz a latt, m ásik fönt, a víz fölött. Nem azo
nos nyelven fáj, mi nem azonos nyelven sírunk.

Végül úgyis csak képek leszünk m indannyian, képek, 
emlékek, fotópapíron rögzített vörös, zöld, szürke vagy 
lila. Színek, árnyékok, füst vagyunk. É letünk lapozható 
album, de nem Isten a fotós.

M A R T O N  R É K A  Z S Ó F I A

D é l i b á b
Fájsz nekem
mint a reszkető láz
hűségtelen sivatagban
mint kit szomja kúthoz űz
és a mérgező víz rabjává teszi
fájsz nekem
mint varjaknak
ha hiába keresik az életetadót
mert az eső nem jön hogy tisztára mossa
igen fájsz nekem
mint az éjszakának elválni a nappaltól 
mélykék egyesülésben

S z e r e s s  n a g y o n
Szeress nagyon
Hogy érezzem nem volt hiába
Szeress nagyon
Hogy lássam
A felhő elválik az égtől
Szeress nagyon
Hogy tudjam
Az univerzumnak van alja 
Ahová leesve is érezném 
Hogy messze a kék bolygón 
Szerettél és szeretsz még nagyon

Téglagyári kérelem
Ne tegyél kivetett reggeli kutyáddá 
Ha már hűséges szukáddá kefélt a világ 
Nyomtatott álmaim 
Porhanyós sikátorokban 
Papírformaszerűen elvérzik 
Emlékét rajongásodnak 
S csak egy kiáltás visszhangzik 
A városi mellékvalóságban:
Ne hagyj el!
-  Hagyj el -
Üt arcul a téglafalak igazmondó echoja 
Miért hazudsz? -  ostorozom a bamba sorfalat 
Azt kértem ne hagyj el 
De a téglafal mindenttudóbb nálam:
El kell hagyj 
Hogy utánadmenjek 
El kell hagyj
Hogy a narratívát felfűzhessem szitált fonalamra 
El kell hagyj
Hogy értsem a sikátor visszhangmagányát 
Hagyj hát el!
Hogy sétálva az éjszakában
Mint sáros piszkos érmét megtalálhass
Zsebre rakhass
Megtisztíthass
Az örökkévalóság kapujában belépődíjként megtarthass.

G r o t e s z k

Kis csótányok szaladnak a szavakban 
Porszemek ütnek tanyát képek helyett a polcodon 
Való világ?
A fal
Mögötte maszatos tükörben 
Csúf öreg vihog vissza rád 
A halálnak is van humorérzéke 
Neked álarcot ölteni
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F Ü L Ö V  G Y Ö R G Y

Egy fényképről,
amely Bécs tornyait ábrázolja
ilyen a költészet
így megy horizontálisan végig a világon 
a sötétszürke tornyok között 
hogy ez a szürkület vagy alkony 
ugyanazon a parton tartson: 
fent
ahol az angyalok már mindörökké 
és itt lenn
mintha kőbó'l lenne minden 
párkányok és egyforma léptek között 
ezen a téren
galambok érkeznek a házakról 
egy-egy rebbenésben 
és mind e holtak elevenében 
egy lány köszöni meg 
hogy engeded hogy késsen: 
semmiség -  mondod 
és eltűntök egy betonrésen

dél. most már tudok a fájdalmadról, 
nagy-nagy szerelem volt 
de már nem haragszol

a csúcsforgalom és a rétek 
mint az égben 
egymás mellé értek

igazi, mély örömöt 
nem a postás hoz 
fel a dombon 
a házad felé

az életbóí nem lehet kimenni a szabadba 
nyugdíjba menni
és amikor már senki nem gondol rád 
akkor élni a legkönnyebben

elhúzni a függönyt 
és meglátni újra a földi fényeket 
nem lehet lesz -  
de visszatérni a kezdetekhez 
észrevenni hogy semmi nem történt 
a boldogság talán épp ez

megállhatnál mellettem a bicikliddel 
mint egy nyáron 
az érzékek sokadik napján
száraz és kifogyhatatlan
és ugyanúgy az egyetlen napoknak látszik
tó'lem se maradhatott el mindaz
ami most neked mint egy város világít
és elfogadja a szemed fényét 
odaadod neki magad 
ugyanolyan jó lesz neked 
mint amilyen nekem lehetett 
nem is lesz rá szavad
de a káprázaton túl 
nyitva minden ház ajtaja 
dombtól dombig
saját magad nyitott kapujában állsz

a tavasz
örömöt hoz az embereknek -  
felfedezed
hogy egy csillag közeledik a házainkhoz 
és meleged lesz

az erdők zöld hullámai 
a folyók barna hullámai 
és végig az ablaksorok és az ég -  
a nap
amelyet egyetlen ablak ver vissza

a kivilágított buszmegállótól messzire emlékezel.
azzal a szűrt fénnyel
összekeveredik a hajnali utcák érintése
valami nagyvárosi álommal
és annyi mindennel
hogy akármibe fogsz is
látni fogod bárhonnan

hajnal, hófehér utak. 
mi sehol sem vagyunk 
mert alszunk -
még nem aludtuk ki az álmainkat

a kereszt az utak mentén 
júliusi hőségben 
a reménytelen férfitesttel 
búzaföldek aranyában

mindenre vigyáztam

a blokkok között 
ugyanolyan csend van 
minden délutánban 
nem érintheti senki 
az utcák magányát 
és ezt a boldogságot 
ami túl mindenen át-átjár

reggel kilenc óra tájban
ti még alszotok
de az én fülemben már
Mozart Requiemje szól
átérzése mindennek
hogy fel szoktunk kelni
hogy fürdőszobákon keresztül kell
eljusson hozzánk a hang
életről halálról

elérhetetlenek vagyunk a szépség számára 
egy reggelben
ami még ezen a világon van

tíz éve várlak, hogy visszajöjj 
és lemossad a házak falait 
vagy csak épphogy érintsd 
mint egy naplementével

de a nyitott erkélyajtó 
hajnalban a fehér függönyökkel 
nem nyílik a te országodba -  
saját magammá kell lennem 
hogy itt éljek ahol a füvek és a fák 
mindennek lángoló sorsa van 
és a neve a legszebb; 
néha csak úgy ámuldozok -  
üdvözlet a fellegeknek
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SZŐCS ISTVÁN

Tudni -  rosszindulat dolga?
Versenyfutás az ára, 
uccu, fussunk utána...

A tudás — hatalom!... nem ismerem e 
mondás eredetét, szerintem azonban ez 
a magyarázata annak a mélysárga pos- 
ványnak, ami a „tudományos élet” körül 
szörcsög és ami, ki hinné? -  még a művé
szetek varázsligeténél is kísértetiesebb... 
Mennyi minden van, mennyi szép min
den, mennyi szent minden, és mind a má
sé, de ezek közül a legfájdalmasabb, ha a 
hatalomból nem részesülünk -  és épp en
nélfogva az a legellenszenvesebb, ha va
laki „tud” valamit, ugye?

Kritikus pályámon tapasztaltam, az ol
vasók nem azt látják egy bírálatban, hogy 
helytálló-e vagy sem, hanem: „megint va
laki fölébe akar kerekedni”. Ha ugyan
is valaki azt írja útirajzában, hogy egy 
bengáliai bozótban egy éjszaka együtt 
aludt tizennégy tigrissel, és nem bántot
ták, azt szeretném megkérdezni, hogyan 
tudta a sötétben megszámolni a tigrise
ket, „akik” még napvilágnál is az álcázás 
és rejtőzködés művészei? -  de a szerző 
nem hasznos ismeretek megszerzésének 
óhaját ismerné fel kérdésem hátterében, 
hanem azt, hogy szemtelenkedem és fú
rom!

Lemondtam a kérdve-kifejtő módszer
ről és direktben állítottam: például, több 
mint negyven éve írtam egy szerény cik
ket egy hetilapban, arról, hogy a Bécsi 
Képes Krónikának nevezett mű azon ol
dalán, melynek fejrészén Károly Róbert 
ül, páncélos lovagok és íjász-kardos 
lovasnomádok kíséretében, felismerhető 
több egészen más típusú írással kitöltött 
kazetta s éppen a kúnfajta vitézek alatt! 
Jobb híján el is neveztem labirintus-, az
az tömkeleg-írásnak, s próbáltam kap
csolatba hozni az ókelta ogamikus írással 
is. Mikor azonban az oldalrészlet kina
gyított fényképét kezdtem mutogatni tu
dós professzoroknak, meglepődve kérdez
tek vissza: hogy hol? — mondod, a bécsi 
stb.-ben? Ezt onnan te fényképezted ki? 
Ki mondta neked, hogy ezt tedd? Hogy... 
és utána csak hallgattak és félrenéztek. 
Félrenéztek több mint négy évtizeden át, 
a mai napig, senki egy bűt vagy bát se! 
Időközben még láttam néhány hasonló tí
pusú írás-szerűséget különböző múzeumi 
tárgyakon, sőt Tolsztov orosz tudós köny
vében -  a Régi Horezmben -  bőven, példa 
„szövegeket” is... S akkor egy homályos 
sarokból megszólalt egy kövér, idősödő 
tanárnő: a te tudós ismerőseid azért nem 
akarnak tudni Tolsztovról, mert ma
gyarul egy Molnár Erik nevű történész 
akarta futtatni, őt pedig nem szerették a 
kollégái, mert fölényeskedőnek, hatalom
vágyónak tartották; -  inkább vigye az 
ördög az egész Horezmet!... Igen, el is vit
te... negyven év alatt egy vak hang visz- 
szajelzést sem kaptam; pedig többeknek 
névre szólóan is elküldtem cikkem.

Nyilvánvaló, mindezt most öndicsé
ret gyanánt írom: olvastam ugyanis egy 
nagy művész jelentését, — akiről még bár
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az sem mondható el, hogy valamennyi
re is cinikus lett volna, — miszerint az új 
tárgyilagosság követelménye: ne csak el
lenfeleinket szidalmazzuk, hanem ma
gunkat is kell dicsérnünk, (vagy fordítva, 
de egyre megy)... és pontosan ezt nem tet
tem a Selyemsárhajó c. könyvemmel.

Olvastunk ugyanis vitacikkeket ar
ról, hogy a Júlia Szép Leány székely nép
ballada a középkori keresztény vallásos
ság terméke, az apáca-zárdába vitt leány, 
Jézus menyasszonya stb. témakörbe ta r
tozna. Nekem azonban feltűnt két do
log, aminél e vitatkozók nem időztek el; 
a „szép” leány, vajon nem afféle, mint a 
szépasszony, aki viszont mitológiai lény? 
Amolyan átmenet a tündér és a boszor
kány között? Másrészt, ki a leányát sira
tó anya? Démétér; a lány Perszephoné? 
Aztán: hogy néz ki a mennyei kérő, a 
Fodor Fehér Bárány? A Napot s a Holdat 
szarva között hozta, a fényes csillagot 
a homlokán hozta, mennyi szőre szála, 
annyi csillag rajta? Ez bizony, noha Égi 
Bárány, nem Krisztus-ábrázolás, ez bi-

Kolozsi Tibor: Szókratész

zony Óegyiptom, és egyáltalán, a Régi 
Kelet... írtam  egy-két cikket erről, az
tán semmi; írtam erről egy kis könyvet 
is. Egy-két fiatal irodalmár (pl. a Bertha 
testvérek) örvendeztek neki, Vargyas 
Lajos azt üzente, hogy várjak csak, mert 
ki kell fennie jól a kést, amivel szecská
ba vág; aztán szegény meghalt; Faragó 
József írt egy tanulmányt a Mennybe 
vitt leányról, ami időutazás téma, lásd 
Einstein; és akár lásd Kodolányi: Vízöntő' 
stb. Faragó megkérdezte, de csak szóban, 
Kákay egyiptológust: elképzelhető-e, 
hogy óegyiptomi motívum megjelenjék 
a magyar folklórban? Kákay azt felelte: 
Egyiptom jó három ezer évig a világ fe

lénk eső felének kulturális nagyhatalma 
volt; miért ne? Aztán még megjelent két 
kiadásban, egyik bővített, de a folkloris
ta társadalom nem vett tudomást róla: 
minket nem érdekelnek céhen kívüli fogan- 
tatású művek!

Ám a tárgyi néprajzosok sem vették 
tudomásul egynémely megfigyelésemet: 
pl. a torockói „kaputelefon”, vagyis a kis
kapu félfájára faragott, tizenkét osztatú 
téglalap alakú kapudísz, fent, és pálma
lábra emlékeztető vésett kúpok lent... 
1954-ben úgy értesültem, hogy 1932-ben 
faragták az utolsót s a neve egyszerűen 
csak „dísz”. Mindkét alakzat -  s egy har
madik „gereblye”-szerű húsvéti-tojás dí
szítmény -  ősi írásjel: nemcsak a szumír, 
hanem az óelámi ó-ó-ábécében is fellel
hető, jónéhányszor fényképeztettem, kö
zöltem, emlegettem írásban-szóban, de 
sem szakmabeli néprajzos, sem műked
velő torockiánus nem harapott rá: az
óta pedig a puszta semmi int, amerre 
nézek... már ami „tudományos pályám” 
diszkalifikációit illeti.

Sajnos, ez a mentalitás: az oktatás és 
a tudomány-népszerűsítés mondvacsinált 
versenyhelyzetekbe erőltetése, éppen 
úgy, mint a művészetben, az együttmű
ködés helyett csak a rivalizálást fejleszti, 
senki sem bolond, hogy „pontot” engedjen 
át másvalakinek — ingyenl A világ nyerte
sekre és vesztesekre való szakadatlan fel
osztása felhígítja az értékrendeket, bár
énekesnők, futballisták, divatbiológusok 
nevei ragacsos masszában tapadnak ösz- 
sze és oltják ki egymást világméretekben 
az olvasói tudatban; mit várjon akkor va
laki a maga kis lokális, vidéki újdonsá
gai iránt? Legfennebb abban reményked
het, hogy egy barátja vagy profi futtató, 
vállalni fogja a laudációt könyvbemuta
tóján. A laudáció töve: a dicsér jelentésű 
laudet ige lódít szavunknak felel meg! Ez 
is nagy felfedezéseim közé tartozik!

Az új tárgyilagosság elvárásainak pró
bálok ezentúl eleget tenni: nemcsak kriti
zálni fogok, hanem laudációkat tartandok 
enmagamról is, Kodály Zoltán apai hu
morának szellemében. Ami pedig Bartók 
Bélát illeti, ő azt tanította, hogy a verseny 
a lovaknak való!

Elgondolkodtató, az utóbbi félévszázad 
során csak egyetlenegyszer hallottam ezt 
idézni! (Egy kolozsvári magyar operaéne
kestől.)

Befejezésül csak annyit, hogy ne kér
dezősködj, mert mindig félre fogják ma
gyarázni: ne faggasd a gyűjtőt, miért 
pont Iksz falut hagyta ki gyűjtőútján, 
mert hátha éppen ott kergették meg üzle
telés vagy menyecskeügy miatt? Egyszer 
a világ legszelídebb, legjámborabb és 
legtörékenyebb alkatú kutató zarándo
kát, Jakabos Ödönt, amikor egy fényké
pet mutatott, amelyen hatalmas termetű, 
fekete arcú, villogó szemfehérű indiaiak 
között ült egy vasútállomás peronjának 
cementjén, megkérdeztem: nem volt-e fé
lelmes dolog ilyen alakok közt éjszakáz
ni? Azt felelte: hát bizony eleinte féltek 
tőlem, de aztán látták, hogy nem bántom 
őket s megnyugodtak!

Vajha én is mesélhetnék ilyesmiket...
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CSERE PÉTER
AIzléskultúrák és értékpreferenciák
A kolozsvári és a budapesti Napkelet szellemi öröksége
A magyar újságírás kiemelkedő sze

mélyisége, az erdélyi magyar sajtó hí
res Spectatora (Krenner Miklós) az 
1918 utáni helyzetben újjászülető h ír
lapirodalmat és a szépirodalmat tejtest
véreknek tekintette. Számvetéseiben 
nemegyszer kitér a kettő viszonyának 
(váltakozó előjelű) alakulására. A kez
deti évekről szólva kiemelten beszél 
például arról, hogy a szépirodalomnak 
is maga a napisajtó volt a szellemi szál- 
láscsinálója. A Keleti Újság emlékeze
tes irodalmi pályázatait, a Napkelet 
működését, az Ellenzék Aprily-, majd 
Kuncz-szerkesztette irodalmi mellékle
té t azért ta rto tta  példaértékűnek, mert 
ezek a kezdeményezések -  a Tizenegyek 
fellépését is ideértve -  elősegítették az 
erdélyi magyar irodalom önszervező
dését: az Erdélyi Szépműves Céh meg
alakítását, a helikoni munkaközösség 
életre keltését, majd az Erdélyi Helikon 
elindítását.

A Keleti Újság tőkeerős vállalkozás
ként indult 1918 decemberében, szo
katlanul magas példányszámban je
lent meg. Szentimrei Jenő 1957-es 
visszaemlékezései szerint a „vállalat 
azt sem tudta, mit csináljon a pénz
zel”. Marosvásárhelyi, nagyváradi és 
temesvári kísérletek után felvállalhat
ta a szépirodalmi lap- és könyvkiadás 
kockázatát is. A kéthetente megjele
nő Napkelet (1920-1922) főszerkesztője 
az a Paál Árpád volt, aki 1921-ben Kós 
Károllyal és Zágoni Istvánnal együtt 
adta ki a máig idézett Kiáltó szó című 
röpiratot.

És főikéi a nap című beköszöntőjé
ben Paál Árpád bejelenti, hogy „az in
duló folyóirat az erdélyi sajátosságok 
kidomborítására törekszik”; ugyanak
kor a főszerkesztő-helyettes Szentimrei 
Jenő kifejti, hogy „a költő és publicista 
Ady Endre, valamint a prózaíró és iro
dalomszervező Petelei István hagyomá
nyait vállalják”; a lapszerkesztés elveit 
illetően leszögezik: „A Napkelet a sza
bad kutatás s a különböző irodalmi irá
nyok és világnézetek szabad fóruma. 
Nem alkalmaz lelkiismereti kényszert 
senkivel szemben, s minden irányt szó
hoz enged, ha becsületes álláspontot fe
jez ki, és önmagának mértékével mérve 
értéket jelent.” (Mózes Huba: Irodalom 
és művelődés a Napkelet spektrumá
ban. In: Napkelet 1920-1922. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004. 5-14.) 
Ebből az alapállásból egyértelműen kö
vetkezett, hogy a folyóirat korántsem 
kívánt „belterjes” maradni. Amellett, 
hogy az erdélyi magyar létkérdések 
megoldására összpontosított, az egye
temes szellemi áramlatok közvetítését 
is felvállalta. A szerkesztők hittek ab
ban, hogy a részekre darabolt K árpát

medencei magyarságra a továbbiakban 
is európai küldetés vár.

A szabadelvűség igézetében a 
Napkelet írókat toborzott és írókat ne
velt az új életkezdetben, irodalmi est
jein pedig a közönséget is igyekezett 
megnyerni célkitűzéseihez. Az 1993 
novemberében megrendezett budapes
ti irodalomtudományi konferencián 
Pomogáts Béla abban látta a folyóirat 
legfontosabb szellemi örökségét, hogy 
„egyeztetni tudott a különféle, egymás
sal is vitában álló irodalmi és világné
zeti áramlatok között, és össze tudta 
fogni a sokféle irányból érkező erdé
lyi írók táborát.” (In: Szabó B. István 
és Császtvay Tünde szerk.: Feltáratlan 
értékek a magyar irodalomban. ELTE 
Magyar Irodalomtörténeti Intézet -  
MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 
1994. 314-320.) Meglepőnek tűnhet, de 
sem Mózes Huba, sem Pomogáts Béla 
nem tesz említést arról, hogy ugyan
ezen a címen 1923 és 1940 között 
Budapesten megjelent egy másik, ha
sonló című folyóirat is. Holott ez is fel
táratlan  értékeket rejtegetett, és rejte
get ma is.

Új közízlés felé című betájolásában 
Horváth János, a kor tekintélyes iro
dalomtudósa, aki 1923-1926 között a 
tulajdonképpeni lapszerkesztést is vé
gezte, óvott a nyugati irányzatok után
zásától; voltaképpen a nemzeti tör
ténelem és irodalmi hagyományok 
folyamatos megjelenítését igényel
te. Minthogy érmelléki származású 
volt, figyelme a Partiumban és Belső- 
Erdélyben születő alkotásokra is kiter
jedt. Ennek szemlézését a folyóirat in
dulása előtt Napkelet-szerkesztőnek 
kiszemelt Kuncz A ladárra bízta, 1924- 
től pedig elsősorban H artm ann János, 
illetve Farkas Gyula foglalkozott az 
erdélyi irodalommal. Kuncz erdélyi 
lapszemle-sorozatát 1924-1925-ben 
Makkai Sándor folytatta.

A Nyugat-szerkesztő Schöpflin 
Aladár 1940-es visszatekintésében el
ismeréssel írt arról, hogy -  a Horváth 
János által meghonosított szerkesztői 
gyakorlatnak megfelelően -  a Napkelet 
mindvégig kiemelt fontosságúnak ta r 
totta a kritikai rovat életben tartását. 
„Ez a kritika -  állapította meg -  min
denkor irodalmi szempontok szerin
ti volt...” (Búcsú a Napkelettől. Nyugat, 
1940. 10. 378-379.)

A Napkelet megjelenésének ötödik év
fordulóján az író-főszerkesztő Tormay 
Cécile életképesnek ítélte a kezdeti el
képzeléseket: „Folyóiratunk hívott és 
befogadott minden értéket, amelynek 
magyar tájban élnek a gyökerei... [...] 
A csonka ország és az elszakított tá 
jak  alkotó erejének eggyé foglalásában 
megteremtette a szellemi integritást a

szétszakított magyar föld felett.” {Öt év. 
Napkelet, 1928. 1. 1-2.) Ezen a prog
ramon a tízéves évfordulón sem kellett 
változtatni. Ugyancsak Tormay Cécile 
tollából idézzük: „Hídnak lenni nem
zedékek és letépett tájak között, mesé
iének lenni az omlások zajában, ébren 
tartónak a csüggedésben, hajnalváró
nak az éjszakában: ez volt az elmúlt 
évtizedben a mi feladatunk.” (Tíz év. 
Napkelet, 1933. 1. 1.)

Máig ta rtja  magát az a vélekedés, 
hogy a Napkeletet a Nyugat ellensúlyo
zására hozták létre. Tény, hogy a szép
írók számára az utóbbi folyóirat jelen
tette a belépőt a Parnasszusra. Az is 
közismert, hogy a Nyugatban Szerb 
Antal búcsúztatta Tormay Cécile-t 
1937-ben, Schöpflin Aladár pedig 1940- 
ben a Napkeletet. Szerb Antal minde
nekelőtt azt emelte ki, hogy az indu
ló író „nyugatos volt a szó alapvető, a 
Nyugat-mozgalomtól független értelmé
ben is, a nyugati irodalmak rajongója és 
követője”. Schöpflin szóba hozza ugyan, 
hogy a Napkeletet eredendően a Nyugat 
ellensúlyozására hozták létre, de nyom
ban hozzáteszi: Tormay Cécile előkelő 
szellemétől távol állt az efféle konfron
táció. Politikai jelszavak hangoztatása 
helyett a folyóirat elsősorban irodalmi 
fórumként kívánt hatni. Tónusa elő
kelő és írókhoz méltó volt -  állapította 
meg a Nyugat-szerkesztő. Hozzáfűzte: a 
Napkelet irodalmi szempontjai lényegi
leg nem különböztek a Nyugat elvárá
saitól. Voltaképpen az történt, hogy a 
Nyugat ellenlábasának szánt folyóirat 
átvette annak irodalmi szellemét. „A 
különbség inkább csak az volt -  emel
te ki Schöpflin - , hogy a Napkelet szi
gorúbb volt a társasági illem m egtartá
sában.” Végső következtetése: „Céljait 
tisztességes írói eszközökkel szolgál
ta ”... {Búcsú a Napkelettől. Nyugat, 
1940. 10. 378-379.)

Irodalomtörténeti tény, hogy Trianon 
után a Nyugat is jobban odafigyelt az 
erdélyi tehetségekre. Attól kezdve, 
hogy m ár nem kellett ta rtan ia  a meg
szűnés közvetlen veszélyétől, hozzá
láthatott az erdélyi „hídfő” kiépítésé
hez. Az erdélyi m unkatársak névsora 
nem éppen terjedelmes, de annál be
szédesebb: Berde Mária, Dutka Ákos, 
Gaál Gábor, Hunyadi Sándor, Jakab 
Géza, Jancsó Béla, Jancsó Elemér, 
Jékely Zoltán, Kuncz Aladár, Mihály 
László, Nagy Dániel, Reményik Sándor, 
Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, 
Tabéry, Tamási. Már itt felfigyelhe
tünk arra, hogy Berde, Jékely, Kuncz, 
Nagy Dániel, Reményik, Tamási egy
ben a Napkelet favoritja is.

Berde Mária első írása 1906-ban je
lent meg a Pesti Napló ban. Dutka 
Holnapos volt, Ady és Juhász Gyula 
társa a közös nagyváradi indulás
ban (1908-1909); Kuncz m ár az el
ső világháború előtt a Nyugat állan
dó m unkatársa; Jakab Géza, Jancsó
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Béla, Mihály László, Tamási az 1923- 
ban színre lépő első erdélyi írónemze
dék tagjának számított. Helyesen látja 
Filep Tamás Gusztáv, hogy az új erdé
lyi nemzedék — Ady, Móricz és Szabó 
Dezső hatására, Kuncz inspirációjára -  
elsősorban a Nyugatban kereste elődeit. 
Szerzőként Reményik csak egyszer sze
repelt a folyóiratban, de Babitstól két
szer kapott Baumgartner-díjat; Tamási 
négyszer; Berde Mária, Jékely, Kós 
Károly, Szentimrei, Tompa László egy- 
egy alkalommal.

A kolozsvári Jancsó fivérek már 1926- 
tól jelen voltak az Osvát-szerkesztette fo
lyóiratban, Tamásira alighanem Németh 
László hívta fel Móricz Zsigmond figyel
mét. Aki, Osvát halála után, nemcsak 
Tamási elbeszélő-művészetével akar
ta  „életszerűbbé” tenni a Nyugat prózá
ját, Babitscsal együtt szerepet szánt a 
Baumgarten-díjas fiatal írónak a folyó
irat erdélyi népszerűségének a növelé
sében is. Miként a Babitsnak írt levelei
ből kiderül, Tamási nagyon megfontolta 
m ár azt is, hogy ő maga mivel jelent
kezzék a Nyugatban -  „amelynek hely
zetét és programját” 1930 februárja 
óta egyre világosabban látta —, azt pe
dig ugyancsak, hogy kiknek a kézira
táért vállalhatna kezességet Erdélyből. 
Döntéséről ekképp értesítette Babitsot: 
„A Pannóniában megígértem volt Móricz 
Zsigmondnak, hogy küldök egy névsort, 
amely körülbelül az itteni gárdát je
lentené, amelyet jó volna bekapcsolni a 
Nyugatba is.” (Nagy Pál szerk.: Tamási 
Áron: Ölelő szeretettel. Palatínus, Bp., 
2008. 102-103.)

Schöpflin Aladár a Napkelet érde
mei között ta rto tta  számon, hogy „el
sők között karolta fel az erdélyi író
kat”. Hozzáfűzte azonban: „nem mindig 
egészen gondos válogatással, de ezek 
nem sok idő múltával elmaradoztak”. 
Kezdettől állandó m unkatársként tün
tetik fel Áprily Lajost, Berde Máriát, 
Gyallay Domokost, Kuncz Aladárt, 
Reményik Sándort és Walter Gyulát.

A költők közül Reményik folyama
tosan jelen volt a lapban; 1924 és 1935 
között összesen 69 verssel szerepelt, ami
hez hozzá kell vennünk még az 1923-ban 
Végváriként jegyezetteket (3) is. A men
nyiségi arányok rendjében Áprily követ
kezik az 1923 és 1931 közötti 25 költe
ményével, Jékely 20-szal (1932 és 1940 
között). Nem hiányzik a Tizenegyek an
tológiájában induló Mihály László, Jakab 
Géza és Finta Zoltán sem. Közülük a 
Budapesten élő és Napkelet holdudva
rához tartozó Mihály László publikált 
a legtöbbet: 1924 és 1940 között 14 ver
set, 65 kritikát és tanulmányt, illetve 
Pasquino álnév alatt 42 rövid jegyzetet 
adott közre.

A Napkelettel szembeni fenntartása
it nem titkoló, fiatalon elhunyt Sipos

1 4 -------------------------------

Domokos versét és prózáját egyaránt 
becsülték: 1925 és 1928 között 5 elbes
zélése jelent meg. A prózaíróként szá
mon ta rto tt Berde Mária több verssel 
volt jelen, mint elbeszéléssel. A folyói
ra t adja közre folytatásokban Gyallay 
Domokos Vaskenyéren című történelmi 
regényét, amelynek olvasói fogadtatá
sa minden bizonnyal hozzájárult ah
hoz, hogy a Rákóczi vezette szabad
ságharc előzményeit átélhetővé tevő 
-  ma is számon ta rto tt -  alkotás 1926 
és 1934 között négy kiadást érjen meg 
(Kolozsvárt, Kassán és Budapesten). 
Bár nem hiányzik a lap hasábjairól -  
időrendben -  Molter Károly (1 elbe
szélés), Makkai Sándor (1 elbeszélés, 
3 tanulmány, 2 kritika), Kolozsvári 
Grandpierre Emil (2 elbeszélés, 4 kri
tika), Bözödi György (1 elbeszélés, 1 
kritika) prózája sem, a legtöbb elbes
zélést Tamási (8 elbeszélés, 1 színda
rab 1924-1933 között), Kacsó Sándor 
(5 elbeszélés) és Szentmihályiné Szabó 
Mária publikálta (3 elbeszélés 1932— 
1937 között). Ha azonban ehhez azt is 
hozzátesszük, hogy Szabó Mária néven 
11 elbeszélése jelent meg 1927-1931
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között, akkor a mennyiségi arányok 
lényegesen megváltoznak.

Érdemi súlya azonban itt is 
Tamásinak van, akárcsak a Nyugatban. 
És ez minden bizonnyal Németh László 
szigorú tehetséggondozásának tudható 
be. Nyirő prózája jobbára kritikai meg
jegyzésekben részesült, nem vált olva
sói élménnyé a Napkelet hasábjain.

Ezek szerint aligha kétséges, hogy a 
Napkelet elsősorban a Pásztortűz mun
katársi gárdájára alapozott (az Áprily, 
majd Kuncz szerkesztésében megjelenő 
Erdélyi Helikon csak Bánffy Miklós 
hazatérése után, 1928-ban indult). A 
kapcsolatépítésben szerepet játszhatott 
az is, hogy:

a) Erdélyben a Napkelet lapcímnek 
eleve jó hangzása volt; b) ezt az sem „ír
ta  fölül”, hogy a Keleti Újságot irányí
tó -  a Romániából 1922 végén kiutasí
tott -  Ignotus a napilap megmentése 
érdekében kezdeményezte a magát egy
re inkább önállósító irodalmi mellék
let megszüntetését; c) Molter Károly 
1922 végén még úgy tudja, hogy a 
Tormay Cécile nevével fémjelzett „elő
kelő szépirodalmi lapot” Laczkó Géza 
és Kuncz Aladár fogja szerkeszteni; d) 
a Napkelet indulása előtt Budapesten 
tartózkodó Reményik felkérte Áprilyt, 
Balogh Endrét, Berde M áriát, Moltert, 
Nagy Emmát, Olosz Lajost, Tompa 
Lászlót, hogy a Pásztortűznél dolgo
zó Walter Gyula közvetítésével küldje
nek „lehetőleg meg nem jelent” kézira
tot a budapesti Napkeletnek, e) később 
m ár az sem volt gond, hogy a kolozs
vári Napkelet egykori szerzői, illetve a 
Pásztortűz későbbi m unkatársai egyi
dejűleg jelen voltak Tormay lapjában, 
mert a főhatalomváltás után a ma
gyarországi kiadványok „nehezen, il
letve kis példányszámban jutottak be 
Erdélybe, olvasóközönségük között alig

NAPKELET
SZERKESZTI TORMÁT CECILE

A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA i 
BUDAPEST

volt átfedés”; f) a két folyóirat hasonló 
— keresztény, nemzeti, értékőrző — ol
vasói ízléskultúrának és érték-prefe
renciáknak igyekezett megfelelni; g) és 
ehhez az érdekegyeztetés személyi fel
tételei is adottak voltak: az a Reményik 
és Áprily a budapesti Napkelet közked
velt szerzője, aki meghatározó szemé
lyisége a Pásztortűznek is; h) mindezt 
nem hatálytalanítja az Erdélyi Helikont 
szerkesztő Kós Károlynak az a ké
sei -  irodalomtörténeti távlatból meg
fogalmazott — kijelentése, miszerint a 
Pásztortűz „nem volt és nem lehetett az 
új fiatal erdélyi irodalom fóruma”.

*R észlet eg y  hosszabb
tanulm ányból.
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Színházak, kocsmák, Dublin 
avagy Az ír lányok nem fáznak 
avagy Szilánkos kultúrbeszámoló
A dubliniak segítőkészek, akkor is, ha 

valaki magába roskad a buszon, akkor 
is, ha rossz oldalra néz a gyalogosátkelő
nél. Ezért soha nem is dudálnak, ha va
laki piroson megy át. Ez az előzékenység 
pedig nem csak bennszülöttekre jellem
ző, hanem a bevándorlókra is.

A repülőtéren megérkezéskor már rög
tön számtalan megérthetetlen, de mági
kusnak tűnő felirat áll az eligazító táblá
kon: nem csak angolul írnak ki mindent, 
hanem írül is. A Tolkien által megalko
tott nyelvhez hasonlító, kicsit tündérme
sés, de mégis nagyon szép és anakronisz
tikusnak ható ír (gael) feliratok, főleg 
mikor a repülőtéri várótermet, a helyi ér
dekű busztársaságok nevét vagy a Project 
Arts Center elnevezésű kulturális köz
pontot is ezekkel jelölik, varázslatosan 
hatnak, az idelátogató úgy érezheti: van 
egy titkos nyelv, amelybe ő soha nem lát
hat bele. Pedig az írek számára igazából 
már nyűg ez a nyelvi eszköz. Baile Átha 
Cliath azaz Dublin városának lakói sem 
gondolják ezt másképp, hiába büszkeség 
és hazaszeretet. A harmincas, tekinté
lyes testalkatú, de joviális színész, Odee, 
két hangos kurjongatás között bevallot
ta, hogy bár az iskolában mindvégig ta
nulják ezt a nyelvet, „igazából senki nem 
szereti és nem is használja, mert a mes
terséges nyelvkonzerválásnak nem ez az 
útja”. Aztán visszatér az üdvrivalgáshoz: 
egy helyi nőbandának szól, akik tízéves 
slágereket dolgoznak fel és óártatlan 
arckifejezéssel énekelnek. Helyi szinten 
hatalmas sikerrel. Declan, a drámaíró, 
hasonlít kicsit a kocsmai íróügynökök
re. Nagy érdeklődést mutatva kérdezget 
mindenkit, foglalkozási területről, majd 
az első adandó alkalommal lecsap ügy
felére és legszívesebben azonnal a nya
kába sózná legújabb drámáját vagy ren
dezői tehetségének kiaknázatlanságát. 
Középkorú, kicsit kopottasán öltözött ko
pasz férfi, akiről az ember nem tudja el
dönteni (egyrészt a gyönyörű szép ír ki
ejtés miatt), hogy valóban érdemes-e 
kipróbálni a vele való munkát vagy in
kább nem. Bár ha érdemes lenne, nem 
kínálgatná, de a beszélgetőtárs mégis 
megsajnálja.

A színházi női alkotók és rendezők 
másmilyenek: barátságosak, könnyen 
leszólítanak, akár a női „nem-hagyjuk- 
társainkat-petrezselymet-árulni” felki
áltással lépnek oda és vonják be hölgy
társukat a társasági életükbe. Ezek az 
általában rövid hajú, harcosabb típusú 
ír nők nem nőiességükkel törődnek, az 
öltözködésükre láthatóan kevés figyel
met fordítanak, de más problémákkal 
intenzíven foglalkoznak: közélet, poli
tika, szociális finanszírozási abszurdu
mok képezik leginkább beszédtémájukat. 
Mindezekről, főleg a harmadik sör után 
rendkívül pörgő nyelvű párbeszédeket 
folytatnak, külföldiek számára követhe

tetlen gyorsasággal — igaz, valaki min
dig lefordítja „lassított angolra”: szidják 
a rendszert és magukat. Magukat azért, 
mert valahol mélyen ősrégi szégyen nyo
masztja őket, talán már meg sem tudják 
mondani, miért. Úgy érzik, ez a szégyen
érzet akadályozza őket tulajdonképpen 
maradandó dolgok megalkotásában.

Persze a rengeteg kivándorlóról is 
megemlékeznek, akik Amerikába vagy 
Ausztráliába utaztak a végletes szegény
ség és a Nagy ír  Éhínség elől. A város 
szinte összes busza a Drum. Belly című 
előadást hirdeti egy kalapos, kicsit Tom 
Waits-re hasonlító figurával a plakáton. 
Az előadás az amerikai ír maffiáról em
lékezik meg, arról, 
hogy miképpen véd
ték meg magukat az 
olasz maffia csíny- 
jeitől és arról, hogy 
bandán belül, hiá
ba az évtizedes ba
rátság: nincs bocsá
nat. A tarantinósan 
megrendezett elő
adás nagyon sok mo
nológot tartalmaz 
— mindegyik arról 
szól, hogy a szabá
lyok betartása min
den barátság feletti 
törvény. A jelenetek 
között ugyanak
kor nem ír népzene 
szólt, hanem Iggy 
Pop és Creedence 
Clearwater Revival, 
amely az egész produkció ritmusát adja, 
viszont nem áll közel a bemutatott világ
hoz. A Drum Belly, amellett, hogy képet 
ad arról, hogy a hatvanas években meny
nyire nehéz sorsuk volt az otthon ma
radt íreknek, olyan érzetet kelt, mint
ha a kivándorolt írek kolonizálnák New 
Yorkot. A dublini színházak viszont nem 
csak „kifele”, hanem befele is figyelnek. 
Rádiójátékot mutatnak be, amelyhez 
nem elég terem és hangtechnika, az iga
zi élményhez más kiegészítőket használ
nak. Az egyik leghíresebb ír színház, a 
PanPan Theatre Beckett egyik rádiójá
tékát hallgatatta meg nézőivel, a dublini 
Trinity College színháztermében. Az ön
életrajzi ihletettségű AU That Fali kiváló 
technikával, de mindenféle hangmixelé- 
si újítás nélkül készült. Mégis elvarázsol 
a tér és a világítás: a nézőtér hatvan, fá
ból készült hintaszékből áll, a gyermek
szobák autós világát idéző hatalmas sző
nyegen körkörösen helyezkednek el. 
Szemben hatalmas reflektorok, amelyek 
a megfelelő pillanatokban agyonvakít
hatják a közönséget — valójában egy rá
diójáték installációnak is nevezhető a 
produkció. Ez a fajta installációszerűség 
viszont nem is annyira meglepő (tekint
ve, hogy az ír színház a hagyományos

Sztanyiszlavszkij- és Shakespeare-i tí
pusúnak tulajdonított előadásmódot ré
szesíti előnyben), mivel Dublin egyik 
legmodernebb hídját is Beckettről nevez
ték el.

Előadás utánra már megtelnek a 
kocsmák. Nem kell különösebb képzelő
erő: szinte mindegyik faborítású, sötét, 
rengeteg sörcsappal ellátott szórakozó
hely, ahol a csapos türelmesen próbálja 
magyarázni az újonnan érkező fogyasz
tóknak, hogy a Guinessen túl is van 
élet, sőt többféle ’pale ale’ is van, tessék 
választani. A dublini csapos viszont nem 
a szélesebb, szakállas, öblös hangú típu
sú férfi, hanem a rövid hajú, izmos, sző
ke és nem túl barátságos. A női csaposok 
viszont mindig barátságosak, bár nem 
olyan biztos a kezük, néha ki-ki loccsan 
a sörhab vagy a whiskey. A középkorú 
és idősebb generáció is ugyanolyan szí
vesen jár szórakozóhelyekre, mint az if
jabb nemzedék. Csak kicsit korábban tá
vozik

A fiatalabb vendégek között viszont 
feltűnően sok a lány. A vastag com- 
bú, 7 fokban is harisnya nélkül, hatal
mas tűsarokban kopogó fiatal, aki már 
este tízkor sikítozik a tömény italtól. 
Éjjel háromkor a Temple Bar környé
ke videoklippek forgatagára emlékeztet: 
mindenki kiözönlött a kocsmákból (mi
vel azok éjjel háromkor zárnak), viszont 
aki csak tud, gyorséttermekbe és török 
„falodákba” igyekszik, ahol félórás so
rok állnak. Utcazenészek, éjjeli turista 
fotósok, pókerbárt ajánlók, mellékutcá
ban sorban állva csókolózó párok látha
tók minden négyzetméteren.

Persze a belvárosi Temple Barnak is 
megvannak a kulcsfigurái: elég egy-két 
napot bóklászni a városnegyedben és 
máris jobban megismerkedhetünk azzal 
a piros keretes napszemüveges, hosszú 
szakállas, állandóan mosolygó, de kissé 
ápolatlan úrral, aki mindenkihez odafor
dul és karját széttáró mozdulattal a le
szólított hogyléte felől érdeklődik. Aztán 
beül egy kocsmába. Barátja viszont bot
tal jár és németül ta rt csendes beszéde
ket a háborúról. Néha leesik a kalapja. 
Valaki mindig lehajol, és felveszi.

BAKK ÁGNES
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KINIZSI ZOLTÁN

M indeközben a V adnyugaton...
Emlék Bundás úgy érzi, hogy meg kell 

találnia a kitörési pontot abból az apati- 
kus létmódból, amely az elmúlt hetekben 
gyakorlatilag béklyók közé szorította eg
zisztenciáját, s amelynek „köszönhetően” 
régi receptek olvasásán kívül semmire az 
égadta világon nem volt képes. Mindezt 
az elhatározást és hirtelen jelentkező 
tettvágyat egy Istennel készült rádióin
terjú előzi meg. Amely egy kikapcsolt rá
diókészülékből hangzik el.

így indul Cserna-Szabó András re
génye, a Szíved helyén épül már a 
Halálcsillag, amely már a cím kapcsán 
óhatatlanul elindít az olvasóban egyfaj
ta gondolatmenetet arra vonatkozóan, 
hogy kinek a szívéről is van tulajdon
képpen szó, na meg hogyan is jön ide egy 
Halálcsillag, mit is kell ezalatt pontosan 
érteni? Hova kell sorolni egy ilyen címet 
viselő művet? Krimit tartunk a kezünk
ben, avagy egy tudományos-fantasztikus 
regénnyel van dolgunk? Netalán szépiro
dalom vagy közönséges ponyva? Mind
mind olyan kérdés, amelyre a könyv el
olvasása után egyértelmű választ (nem) 
kapunk.

A legalábbis furcsa indítás után foko
zatosan feltárul előttünk hősünk, a gur- 
mand író és heavy metal-rajongó, Emlék 
Bundás (érdekes név, nemde?) élete, an
nak mindennapi ügyes-bajos dolgai, az 
alkotói válság, Rózsaszín Puma, Jenő, a 
Király utca kocsmái, valamint Zafír, aki 
a főhős legjobb barátja, később legjobb 
barátnője... de azért ennyire ne vágjunk a 
dolgok elébe. Mindeközben már-már szin
te hallhatóak a vad riffek, a kétlábdobos 
dübörgés, olyannyira, hogy szinte zsige- 
reinkben érezzük a színpadról, a többezer 
wattos erősítőkből hömpölygő mocskos 
rock’n’rollt. A könyv „soundtrack”-je na
gyon jól ki van találva, rögtön a mottónál 
a Motörhead szól, de van itt Slayer és az 
összetéveszthetetlen Dave Mustaine re
kedtes hangja is előkúszik a semmiből. 
Ugyanakkor a szerző zeneileg nagyon jól 
illusztrálja a regény bizonyos pontjainál 
fellépő létállapotokat: klasszikus zene, 
operett, techno, de ide sorolhatjuk a vad
nyugati verkliből recsegő Rigolettót is.

A történet maga -  az elején -  viszony
lag lineáris kompozíció, Budapesten in
dul a cselekmény, a Király utcából és 
az Éden presszóból pedig Cserna-Szabó 
egy utazásra viszi az olvasót, egyfajta 
Monarchia-túrára, amelynek során elér
kezünk Pécsre, a horvát tengerpartra, de 
Kolozsváron is elidőzünk egy ideig. A re
gény sodrásában azonban ez a lineáris 
kompozíció fokozatosan felbomlik, új tör
ténetek és idődimenziók bukkannak fel, 
az az érzésünk, hogy a történet néha egy 
hatalmas rendező pályaudvar vágányai
ra bomlik, amelyek több ponton kapcso
lódnak egymáshoz, csak azért, hogy az
tán valaki megint működésbe helyezze a 
képzeletbeli váltókart és látszólag esetle
gesen egy újfajta irányt szabjon a külön
böző szereplők életének.

Mindeközben a Vadnyugaton pedig -  
mert ide is elkalauzol bennünket a szer
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ző -  folynak a bankrablások, brutális 
gyilkosságok, lövöldözések, és a Mocskos 
Tizenegyek bandáját keresi minden is
tenverte seriff és fejvadász, kevés siker
rel. Igaz, a bandatagok egy igazán sajátos 
módját választják annak, hogy lelépje
nek a színről: egyszerűen leragadnak egy 
bordélyházban. A vadnyugati szál felbuk
kanása világos, ugyanis itt Cserna-Szabó 
a regény a regényben technikát alkalmaz
za: Emlék Bundás -  kiadója tanácsára -  
az alkotói válság megszüntetése végett 
westernregény írásába kezd. A problémák 
ott kezdődnek, amikor az általa megalko
tott kovbojok kezdenek felbukkanni saját 
életében és egyre konkrétabb formában 
zaklatják őt.

Adva van tehát egy összekuszált, több 
szálon futó történet, a szerző pedig nem 
kínálja tálcán a kézenfekvő megoldáso
kat. Az olvasóra bízza a lehetséges ér
telmezéseket, mintegy sétára invitálva 
ezekben a (lehetséges) világokban, ame
lyeknek ajtaját hol megnyitja, hol bezárja 
előttünk, megmutatva egy-egy részletet, 
de csak azért, hogy a következő pillanat
ban eme részlet révén tovább is kalauzol
jon egy másik dimenzióba, amely nem fel
tétlenül a realitás talajából táplálkozik. 
Első látásra ez furcsának, mi több, zava
rónak tűnhet, figyelmesebb olvasás után 
azonban magával ragadó és többféle le
hetséges interpretációnak teret biztosí
tó technika. Cserna-Szabó regényét úgy 
érdemes olvasni, hogy engedjük magun
kat sodortatni az árral, megpróbáljuk mi 
magunk felgöngyölíteni és a végére járni 
a kibontakozó történet(ek)nek. Ugyanis a 
több szálon futó történet teljes egészet al
kothat, ha mi is úgy akarjuk, de bizonyos 
részek értelmezhetők a saját önálló mi
voltukban is, még ha nem is adnak min
den esetben választ a nyitva hagyott kér
désekre. Beszélhetünk itt tehát egyfajta 
misztikus detektívregényről, amely mű
fajból egyébként szép számmal találunk 
elemeket, sőt kliséket a Halálcsillagban. 
Emlék Bundás bevallottan a detektívre- 
gények megszállottja, hosszantartó esz
mefuttatások keretében ta rt előadáso
kat a krimi műfajáról Kázmérnak, a 
sárga műanyag kacsának, aki végigkí
séri hősünket a regény cselekményének 
egészén, és paradox módon azt a képze
tet kelti az olvasóban, hogy műanyag ka
csa mivolta ellenére a történet egyik leg
gyakorlatiasabb szereplője. Felbukkan 
itt Raymond Chandler, de a norvég Jo 
Nesbo Harry Hole nevű nyomozója is, te
hát krimielemekből végképp nincs hiány, 
sőt az előzetes interpretációhoz és műfaji 
besoroláshoz hozzásegít a könyvborító is, 
amely a ’70-es és ’80-as években oly nép
szerű krimisorozatok borítójára hajaz.

De a detektívregény műfaji sajátosságai 
mellett találunk szép számmal a fantasz
tikum és a misztikum szférájába tartozó 
eszközöket, ugyanakkor a középkategó
riás western is képviselve van, de talál
kozunk a novellista és a gasztroesszé-író 
stíluseszközeivel is. Egyszóval, Cserna- 
Szabó több műfajból merít, és olyan for-

SZÍVED HELYEN ÉPÜL M Á R  A

HALÁLCSILLAG
MAGVETŐ

mában alkotja meg a Halálcsillag törté
neteit, hogy azokból egyfajta puzzle tárul 
az olvasó elé, amelynek darabjai nem fel
tétlenül illeszkednek szervesen egymás
ba, teret engedve az egyéni interpretáci
ók sokrétűségének.

Boldogságdémon és perverz profesz- 
szor, Zafír, a bohém operetténekes és nő- 
csábász, aki adott pillanatban rájön élete 
valódi értelmére és nővé operáltatja ma
gát, majd — akár egy Bildungsroman fő
hőse — bohócnővé való átvedlésekor talál 
rá az igazi boldogságra, Mókus, a polgá
ri tökéletesség megtestesítője és Baruch, 
a fogatlan öreg bernáthegyi, Léna, a ro
mán femme fatale, akibe a főhős remény
telenül szerelmes és számtalan pofára 
esés után is hajlandó akár a világ végére 
követni őt, piszkos kovbojok, ősöreg ma
dame a vadnyugati bordélyházból, kur
vák, Budapest, Pécs, Kolozsvár, Éden 
presszó és Bulgakov -  mind-mind olyan 
szereplők és helyszínek, amelyek a regény 
történeteinek alkotóelemeit adják, egye
seket a szerző részletekbe menően meg
rajzol, másokról csupán vázlatot firkál, 
de kivétel nélkül mind életszerű figurák
ká lesznek az épp esedékes élethelyzetek
ben. Egyszer pedig maga a testet öltött 
kaszás is szembesétál velünk a horvát 
tengerparton, az Irina nevű lány szemé
lyében, ezen kívül sor kerül még egy sor 
rejtélyes gyilkosságra és eltűnésre, ame
lyek indítékát és valós okát csak talál
gatni tudjuk, de akár -  interaktív módon 
— vállalkozhatunk eme rejtélyes esetek 
megfejtésére. A regény felkínálja ezt a le
hetőséget, sőt egyenesen játékra invitál.

Láthatjuk tehát, a szerző elénk rak
ta az építőkockákat. Nekünk mindössze 
annyi dolgunk maradt, hogy ebből a ho
zott anyagból felépítsük a Halálcsillagot. 
Ki-ki a sajátját.

Cserna-Szabó András: Szíved he
lyén épül m ár a  H alálcsillag. Magvető, 
Budapest, 2013.
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A busz csak  holnap érkezik
A látvány, ami elénk tárul, a világ pe

remét mutatja, egy olyan világét, amely 
minden prófécia ellenére: él és működik 
— még a peremvidéken is. A történelem
nek nincs vége, a Nyugat minden alkonya 
ellenére — újra és újra felkel a nap, és az 
örök körforgásban ismét szokott helyére 
ér a két bolygó hollandi, a két csavargót 
játszó színész: Vladimir és Estragon.

A Prágai Nemzeti Színház társulata 
e hónap közepén Kolozsvárra látogatott, 
Samuel Beckett Godot-ra várva című da
rabját játszották Michal Docekal rende
zésében.

Újra bebizonyosodott, hogy a szín
ház jóval több, mint egy adott drámaszö
veg, kanavász, vagy előre megírt mozgás
sorok, hang- és képhatások összessége, 
mert az éppen akkor és úgy, szemünk 
eló'tt lezajló színházi esemény önmagáról 
is szól. Nem csupán az eló're megadottat 
ülteti át egy előadás terébe, de magáról 
a színházról, mint művészetről is beszél. 
Arról, hogy hol ta rt manapság a színház, 
miként lehet magas művészi színvona
lon, a korábbi stílusirányzatokat nem le
cserélve, de megnemesítve és új egységgé 
formálva a mai közönséget erővel és len
dülettel megszólítani, egy olyan darab
bal, amit hatvan évvel első bemutatója 
után, éppen a szerző születésnapján volt 
alkalmam megtekinteni.

Samuel Beckett szövege az értelmezé
sek számtalan variációját rejti magában, 
kulturális utalások sokaságát; az európai 
civilizáció által az idők során felmutatott 
értékek töredékei, nyomai bukkannak fel 
újra a szereplők beszédében és az eló'adás 
egészének világában is.

A prágai társulat előadásában 
Vladimir (David Prachar) és Estragon 
(David Matásek) ilyen értelemben a ko
rábbi szerepek töredékeiből építi fel azt 
az alakítást, amit éppen akkor, a köze
ledő este, illetve az éjszaka fényei köze
pette láthatunk a színpadon. Történik 
mindez, hol bohócosan vidám, hol tragi
komikus, máskor értelmiségi tudálékos
sággal komolykodó és szenvelgő regisz
terben, feszes, minden pillanatban erős 
színészi jelenlétet megkívánó stílusban, 
mert e feszesség és pontosság, a váltások 
gördülékenysége is szükségeltetik ahhoz, 
hogy egyértelmű legyen: a bizonytalan
ság, az eldönthetetlenség drámája zajlik 
a színpadon.

A továbblépni és ezáltal fejlődni kép
telen szereplők újra és újra önmaguk fe
lé fordulnak, saját esendő testi mivoltuk 
felé. A nagyvilág díszletei mögötti világ
ban járunk, egy olyan világban, ahol mű
ködnek még a (fűzfákat ábrázoló) fény
reklámok a buszmegálló hátterében, de 
maga a buszmegálló a lassú pusztulás 
látszólag visszafordíthatatlan folyamatát 
mutatja.

A nagyvilág díszlete mögött vagy an
nak peremén elhelyezkedő világban 
Vladimir a hajdani gavallért alakító szí
nészt játssza el, Estragon egy hajdani ér

telmi fogyatékos szerepét újítja fel, mi
közben újra és újra kilépnek a szerepből, 
„abbahagyják” és néhány pillanat múlva 
„újrakezdik” az „előadást”.

Nem véletlenül jelent meg annyi idéző
jel az előbbi mondat végén, hiszen a prá
gaiak játéka meghagyja a maga eldön- 
tetlenségében, idézőjelbe helyezi az adott 
világot, amelyben az adott szituációból 
való kilépés és visszatérés (a csavargó és 
a színész szerepének felvállalt és jelzett 
váltogatása) az egyetlen lehetőség arra, 
hogy játsszanak, és e játék ismétlődései 
által mégiscsak létezzenek a szereplők.

Pozzo (Ondrej Pavelka) és Lucky (Jan 
Kacer) ugyanezt a színháziasságot, a sze
rep eljátszottságát előtérbe helyező já
tékmodort hangsúlyozza. Pozzo a Hamlet 
Színészkirályának magabiztosságával 
lép színre, míg Lucky a világot békésen 
elfogadó prófétát, szentet formálja meg. 
Az alakítás kétértelműsége (el-játszott- 
sága) akkor lesz teljesen nyilvánvaló, 
amikor Pozzo az előadás második részé
ben, kimérten és magabiztosan nyúl föld
re hullott kalapja után, amit nem is lát
hatna vaksága miatt.

A néző azonban jól láthatja, hogy az 
előadás rendezője visszafogott, de még
is egyértelmű jelzésekkel mossa egy
be a különböző világsíkokat. A drámá
ban szereplő fa a fényreklám keretében 
bukkan fel, de végül nem a fényreklám 
zöldül ki, hanem a buszmegálló fémvá
za, az előadás második felében, annak

felső részébe szúrt zöld fűzfaág által. 
Amikor Estragon éppen Megfeszítettként 
pózol a buszmegálló egyik székére állva, 
Vladimir a buszmegálló fémvázáról lesze
relt neoncsővel suhint a levegőbe, mintha 
ő lenne a Csillagok háborújának egyik lé
zerkardos szereplője. A különböző világok 
és kulturális utalások egybemosása mel
lett, okán — megváltozik maga a világ is.

A második részben a buszmegálló pe
ronjának egy részén munkálatok foly
nak, pontosabban és az előadás világához 
illően, egy éppen félbehagyott betonönté
si munkálat tárul a szemünk elé. Mint az
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előadás minden apró részletének, e válto
zásnak is jelentése, szimbolikus üzene
te van. Nem csupán azt jelzi, hogy vala
mi mégiscsak változik a világ peremén 
(egy szép napon a busz is megérkezhet, 
ha már dolgoznak a peronon, és ki tudja, 
talán éppen Godot száll le róla), a válto
zást más síkon is előrevetíti.

Mert, mintha csak véletlenül, minden 
„bűnös” szereplő (Vladimir, Estragon, 
Pozzo) bezuhan az éppen szünetelő mun
kálatok meszesgödrébe. Meghalnak, va
lami hirtelen érkező kór áldozataivá vál
nak, talán éppen a pestis gyűri le őket 
— erre utal, hogy a „szent”, a „szeren
csés” Lucky védőmaszkban ül a gödör pe
remén. (Az újjászületést jelzi a ruháktól 
való megszabadulásuk, hogy a szereplők 
egy szál pelenkában jelennek meg.) Ám 
kiderül, hogy jelzés, meg-idéző jel volt ez 
is. Folytatódik az előadás.

Amikor a Godot üzenetét hozó kisfiú 
másodszor is megjelenik a színen, felme
rül egy olyan értelmezési lehetőség -  a 
kisfiú hangsúlyosan civil, a játék világán 
„kívülről érkezőt” idéző megjelenését lát
va -  mely szerint Godot-nak talán a civil 
világból kell érkeznie, hogy Godot, akiről 
folyamatosan szó esik az előadásban, ta 
lán éppen a nézőtéren ül, megtörténhet, 
hogy Godot, e némiképpen isteni lény, mi 
magunk vagyunk, a nézők összessége. A 
színészek ránk várnak, hogy újra eljátsz- 
hassák szerepüket.

Az előadás végén Vladimir és Estragon

indulni készül és: marad. Mi, nézők, tap
solunk és távozunk, de megmarad az ér
zés: nem hiába vártunk jó előadást a 
Prágai Nemzeti Színháztól, az meg is ér
kezett.

Prágai N em zeti Színház. Samuel 
Beckett: Godot-ra várva. Szereplők: 
David Matásek, David Prachar, Ondrej 
Pavelka, Jan Kacer, Vojtéch Lavicka, 
Vlastimil Kanka. Rendező: Michal 
Docekal; díszlettervező: David Marek; 
jelm eztervező: Hana Fischerová; dra
maturg: Lenka Kolihová Havlíková.
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Baj van  a recep cióval
Mottó: Mi ez? Rendszerkritika?
Fejlődésregény? Önreflexió?
Nem! Transzilvénien trash!

2012 kulcsmomentum az erdélyi, romá
niai magyar filmkészítésben. Nevezetesen 
azért, mert a hazai magyar filmvilág 
két jelentó's alkotója, Lakatos Róbert és 
Bálint Arthur elkészítette az első erdélyi 
trashfilmet. A társrendezőkként első al
kalommal együtt dolgozó páros közös gye
reke egy harmincegy perces kisjátékfilm, 
a címe Személyi figyelő, és Nagy Koppány 
Zsolt azonos című, elegáns, finoman met
sző humorú novellája alapján készült. Ám 
ezzel a gyerekkel valami baj van, legalább
is vájtfülű-vájtszemű magasművészeti 
szempontból. Ha tetszik: szörnyszülött.

A történet első' ránézésre egy láthatat
lan emberről szól, aki a Hivatal kiváló be
osztottjaként más embereket figyel meg, 
illetve végez velük, amikor úgy hozza a 
felsőbb utasítás. Az alkotók ügyesen keze
lik a láthatatlanság problémáját: a „nem 
látjuk” elvből faragnak képi világot. Ezt 
szellőztette meg a média, mint „a tárgyak 
nézőpontját”. Ez érzésem szerint helyte
len, irodalmi alapú meglátás. Elhangzik 
ugyan, hogy láthatatlan hősünk könnye
dén látszhat tükörnek, mosdó-, avagy vé
cékagylónak, de hát egy leleményes tech
nikai trükk és egy szubjektív nézőpont 
még nem jelent tárgyiasságot, sőt ellenke
zőleg. (Megjegyzendő: a láthatatlan ember 
igen gyakran jól látszik, sokkal gyakrab
ban, mint mondjuk Robert Montgomery 
filmje, az Asszony a tóban tükrén által.) 
A hős „helye” a film terében a szörnyete
gé. Azé a szörnyetegé, akit a horrorokon, 
thrillereken, egyéb hasonműfajú filmeken 
szocializálódott néző kiválóan ismer. A 
film ideje szintjén viszont, ha tetszik, baj 
van ezzel a szörnnyel. Ugyanis a néző már 
a negyedik percben, vagyis kábé a film 
egynyolcadánál megpillantja. És tudjuk: a 
horrorszörny sokkhatásának egyik alap- 
feltétele a láthatatlanság. Elindulhatnánk 
ugyan a sokk helyett a szüszpansz meg a 
thriller irányába, de a filmet Hitchcock 
sem vállalná szívesen, mivel, nos, hiány
zik belőle a klasszikus történetvezetés. 
Ami, megjegyzem, megint nem baj. Tehát 
eddig ez van: a Személyi figyelő kicsit hor
ror, kicsit thriller, de ez sem, az sem.

Es hogy a horror, a thriller fogódzói így ki
szaladtak az elérhető távból, nézzük, milyen 
értelmezési lehetőségek kínálkoznak még a 
néző számára. A filmben többször is felbuk
kan a Hivatal, amelynek megbízásából hő
sünk megfigyel és gyilkol. Tulajdonképpen 
a Hivatal az igazi Láthatatlan. Csak ilyen 
szavak alakjában jelenik meg: hivatal, 
megfigyelés, tartótiszt, jelentés. A szerzői, 
társadalmi töltetű vagy egyéb artfilmeken 
szocializálódott néző azonnal felkapja a fe
jét: aha, akkor ez az opusz itt a titkosszol
gálatok rendszer- és váltásfeletti öröklété
ről szól, a Nagy Testvér mindig figyel, és ha 
úgy van, kegyetlenül, illetve pontosabban: 
érzelmek nélkül lesújt ránk. Na de az ilyen 
filmek általában komplex motivációs hálót 
vonultatnak fel, komplex társadalmi és ide

ológiai környezetbe helyezett cselekmény- 
szálak mentén haladnak a zárt vagy nyi
tott vég felé. A Lakatos-Bálint duó esetében 
viszont ilyen komplexitásról nem beszélhe
tünk. Halljuk ugyan, hogy egy szép lány 
veszélyes bérgyilkos, aki zongorahúrokkal 
és a fenekéből kihúzott tangákkal gyilkol, 
de kábé ez minden, amit megtudunk róla. A 
többiekről szintén. A filmben, megkockáz
tatom, nincs is társadalom.

Van még egy aránylag könnyen adódó 
értelmezési lehetőség: az önreflexív sze
mélyiségfejlődés. Hősünk ugyanis nem 
James Bond-i kvalitásai miatt válik va
lamely (a néző számára ismeretlen) esz
me, világnézet, diktatúra vagy demok
ratikus hatalom kiszolgálójává. Hanem 
azért, mert annyira jelentéktelen, szür
ke kis nímand, hogy az emberek észre se 
veszik. A megfigyelő az önmagán végre
hajtott alapos és kegyetlen reflexió foly
tán halálos tőkét kovácsol az általa kép
viselt hiányból. Ezzel az értelmezéssel 
viszont az a baj, hogy erőtlen. Mégpedig 
a képekhez viszonyítva. A dolgozatban át
lag négy percenként adódik egy hulla (te
hát 31 perc alatt hét). Van, akit közösülés 
közben hátbaszúrnak, van, akinek a tor
kán lenyomnak egy tejesüveget, van, aki
nek a koponyáján megy át a kés, van, akit 
halálra ráz az áram satöbbi. Márpedig az 
önreflexív szöveg lemarad a vérben tocso
gó képsorok mögött. A sorozatgyilkos ge
nealógiája szintén komplex motivációsort

igényel, ha nem is társadalmi vagy ideoló
giai, de pszichológiai szinten. És ha lema
rad a lélektan, megmaradnak a véresen 
egyszerű képek. Igen, itt a Coen testvérek 
Véresen egyszerű című filmjére gondolok, 
amelyről nagyjából ezt írja a szakma: túl 
véres, hogy művészfilm legyen, túl művé
szi, hogy exploitationnak nevezhessük, to
vábbá humoros, de nem annyira, mint egy 
vígjáték.

És akkor: mi a fene ez a Személyi fi
gyelői Susan Sontag híres-hírhedt esz- 
széjéből kiindulva: camp. Közelebbről 
pedig trasher, slasher, B-film, és en
nek kavaréka. Honnan jött? Hát ahon
nan John Waters, Hershell Gordon Lewis,

George A. Romero, Russ Meyer vagy 
Roger Corman. És végül: miért? A camp- 
világszemlélet egyik alapvetése: egyfajta 
esztétizmus. Vagyis a világot esztétikai je
lenségként érzékeljük. Innen máris adó
dik, hogy nem annyira az a fontos, ami a 
vásznon történik, hanem ahogy történik. 
A Lakatos-Bálint szerzőpáros az ahogy 
világában alkot nagyot. A camp nem le
het túl jó, túl fontos. A mindenféle irány
zatú kritikusok mondhatják a maguk ele
fántcsonttornyából, hogy ez a film rossz. 
Mondhatják, hogy semmi sincs kidolgoz
va, a képeken kívül. Mondhatják, mert a 
film mindenről akar szólni, csak a Jóról” 
nem, még akkor is, ha a rendezői szándék 
nem ez volt. A túlzott, a más imádatának 
képeit látjuk, ami szintén campes jellem
vonás. És ami mögé hiába kerül minden
féle szöveg, a campes képek ereje elsöpri 
az artos hangokat. Egyetlen problémát 
azért hadd említsek meg, az említett ren
dezői szándékkal kapcsolatban. Lakatos 
Róbert és Bálint Arthur ugyanúgy járt 
a Figyelővel, mint Stanley Kubrick az ő 
Ragyogásával: műfajfilmet akart készí
teni, ugyanakkor igyekezett megőrizni a 
művészfilm kilimandzsárói havát. Nos, ez 
egyik esetben sem bizonyult jó döntésnek, 
a recepció szempontjából legalábbis. Bár 
ettől még mindkét film kiváló, a maga ne
mében. Már csak a nemet kell tisztázni. 
Apropó, a camp másik lényeges jellemvo
nása: a kétnemű stílus diadala. És akkor

a campes következtetés: meggyőződésem, 
hogy nem a filmmel, a recepcióval van a 
baj. Lakatos Róbert és Bálint Arthur meg
tanult filmet csinálni. A nézőnek annyi a 
dolga, még itt, Trenszi-Trenszilvéniában 
is, hogy megtanuljon receptálni.

Személyi figyelő, színes, magyar-ro
mán film, 2012, 31 perc. Rendező és 
forgatókönyvíró: Lakatos Róbert,
Bálint Arthur. író: Nagy Koppány 
Zsolt. Operatőr: Bálint Arthur, Bán 
Attila, Bántó Csaba. Vágó: Böjthe Alex. 
Szereplők: Boros Lóránd, Györgyjakab 
Enikő, Kovács Ferenc, Marosán Csaba.
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‘K Ó 'D 'E X -
[...] Még egy ,jó kép” is értelmezésre szorul, és 

senki nem csodálkozhat azon, ha lesznek, akik fél
reértelmezik. A képek alkotása során természe
tesen mindenki ,jó képek” létrehozására törek
szik, olyan képekére, amelyek megfelelő módon 
mutatják be a realitást. De létezhet-e olyan kép, 
amely ennek maradéktalanul képes eleget tenni? 
Valószínűleg nem. A képek közelíthetnek a való
sághoz, de el nem érhetik azt — így mindig lehet 
újabb, „jobb” képeket alkotni. És még az újabb ké
pekre is mondhatja valaki, hogy „egy kutya sok
kal inkább hasonlít egy emberhez, mint egy fény
kép” (Wittgenstein 2000. MS 164 170.).

A filozófiában már a problémák tisztázásánál 
is nehézségekbe ütközhetünk, hiszen a prob
léma tisztázása (jobb megfogalmazása vagy 
tematizálása) is rejtett előfeltételezéseket hor
doz és az alkalmazott megközelítésmódtól függ. 
Természetesen mindenki a probléma minél jobb 
megragadására törekszik, olyan megragadá
sára, amely a realitáshoz kapcsolható (példá
ul éppen fogalmi tisztázáson keresztül). De lé
tezik-e a probléma teljes vagy tökéletes leírása? 
Valószínűleg nem. A filozófia sajátos problémá
ival mindig csak közelíthet a valósághoz, de el 
nem érheti azt -  így (legalábbis a wittgensteini 
filozófia szellemében) mindig lehet arra töre
kedni, hogy jobb leírásokat hozzunk létre.

így a fényképekkel való kísérletezés és a ha
tározott instrukciók a készítés során a fényké
pezési eljárást hasonlatossá teszik a Filozófiai 
vizsgálódások megjegyzéseiben és az írása so
rán alkalmazott munkamódszerben megnyil
vánuló praxishoz. Ahogy Wittgenstein fényké
pezett vagy instruálta mások felvételeit, azzal 
újabb és újabb megközelítésmódokat, bizonyos 
értelemben „pontosabb” képeket hozott létre, 
amelyekkel viszont — akárcsak megjegyzései
nek újabb és újabb formájával, rendjével -  so
sem volt elégedett, mert mindegyik csak a prob
lémák közelítésének albumszerű metódusába, 
nem pedig a lezárható, pontos leírások rendjé
be illeszkedett. Ezért mindaz, amit a fényképe
zésben megvalósított, a filozófiai cselekvés egy 
módjának tekinthető'. A diagramokhoz hasonló
an tehát a fényképek is részben forrást jelentet
tek számára a megfelelő szemléletmód folyama
tos alakítására, valamint eszközt biztosítottak 
egyes problémák tisztázásához. A megjegyzé
sek sorába, amelyek egymással is dialógust 
folytatnak, jól illeszkednek az ábrák. A fényké
pek ugyan nem illeszkednek közvetlenül a szö
vegbe, ám azok keletkezésében szerepet játszot
tak. Wittgenstein tehát ebben az értelemben, a 
cselekvés értelmében éppúgy használta a fény
képeket és a fotográfiai gyakorlatot, mint az 
ábrákat. Ahogy pedig a filozófiai cselekvés so
rán az egymást követő megjegyzések különböző 
módokon mutathatják be tárgyukat, úgy a gya
korlat a képek szemléletében is képes a néző
pontok — akár extrém — váltogatására:

„Olyan ez, mintha először úgy tekintenénk 
egy képre, mintha benne élnénk, és tárgyai va
lóban körülvennének bennünket, azután hát
ralépnénk, és kívül kerülnénk rajta, a keretet 
látnánk, és a kép csak egy festett felület lenni.” 
(Wittgenstein 1984. 233.)

LEHMANN MIKLÓS W ittgenstein fény
képez. TISZATÁJ, 67. évfolyam, 2013. már
cius, 3. szám

-IV tP 'E X

Újraírt zene- és tánctörténet
Zaklatott későújkori művelődéstör

ténetünk bővelkedik, sajnos, a nagy
szerű emberek — írók, tudósok, művé
szek — életét megkeserítő, pályájukat 
derékba törő kisszerű történetekben. 
Az állami cenzúra, a politikai, ideo
lógiai alapú be- és letiltások, elhall
gattatások felelősei, szürke eminen
ciásai közül néhányan talán még ma 
is meginterjúvolhatok, ámbár körük 
egyre szűkül, és az élő tanúk megfo
gyatkozásával lassan örökre elvész 
a higgadt (vagy kevésbé szolid) szá
monkérés lehetősége.

A kompromittálás ténye és az 
évszám egybeesése közös példá
ul Dmitrij Sosztakovics és Paul 
Hindemith esetében, jóllehet egy
mástól függetlenül, különböző „su
gallatok” alapján jelenthette ki 
Sztálin és Goebbels, hogy előbbi for
malista, utóbbi pedig elfajzott zenét 
komponál; mégis — a sors iróniája? 
— a különböző színezetű diktatúrák 
szinte hajszálpontosan azonos idő
pillanatban bélyegezték meg a két 
alkotót: Hindemith művei 1936-ban
kerültek hivatalosan is tiltólistára, 
Sosztakovics ugyancsak 1936-ban 
vált első ízben kegyvesztetté. Igaz, a 
Sosztakovicsot és családját ért máso
dik megbélyegzés, amely 1948-ban, 
a Zsdanov-rendelettel lépett életbe, 
jócskán túltett az előzőn: a rehabili
táció feltételeként rendszerhű alko
tásokat várt el a zeneszerzőtől.

Az anyai ágon erdélyi származá
sú Lajtha László 1947-48-ban csa
ládjával Londonban élt, ahol felké
résre filmzenét írt T. S. Eliot Becket 
Tamás vértanúságáról szóló ver
ses drámája alapján készült film
hez. (Egyébként itt kezdte el kompo
nálni A kék kalap című kétfelvonásos 
vígoperáját is, amelyet majd’ fél év
századdal később, 1998-ban, a 
Kolozsvári Magyar Opera társula
ta mutatott be először.) Bár újabb 
szerződést ajánlottak neki, az öt
venhat éves mester, aki korábban -  
nem mellesleg -  a Magyar Rádió ze
neigazgatója volt, majd rövid ideig a 
Magyar Néprajzi Múzeum vezetője
ként is működött, és akit 1947-ben a 
nemzeti Zenede (a mai Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakköszépiskola 
és Gimnázium elődje) igazgatójává, 
egy évvel később, 1948-ban pedig fő
igazgatójává neveztek ki, hazatért 
Magyarországra, ahol az újdonsült 
hatalom azon nyomban megpróbál
ta rávenni, hogy -  más vezető sze
mélyiségekhez, neves művészekhez 
hasonlóan — foglaljon állást a letar
tóztatott és később koncepciós per
ben életfogytig tartó fegyházra ítélt 
Mindszenty József bíboros, eszter
gomi érsek ellen. Egykori népze
negyűjtő munkatársa, dr. Erdélyi 
Zsuzsanna visszaemlékezése szerint 
„Lajtha nem hagyta magát megzsa

rolni [...] a művész-tudós 1948 utáni 
teljes szakmai ellehetetlenítésének 
[...] az volt az oka, hogy ő nem írta 
alá a Mindszenty elleni nyilatkoza
tot.”1

A hatalommal való nyílt szembe
szegülése miatt Lajtha 1949-ben ál
lás nélkül marad. Műveit nem játsz- 
szák, a megélhetése is veszélybe 
kerül. Hiába kérvényezi, még akkor 
sem engedik kiutazni a második ott
honát jelentő Párizsba, amikor 1955- 
ben tagjai közé választja a Francia 
Akadémia. Tizennégy évig nem kap 
útlevelet, nem láthatja Nyugaton élő 
fiait és azok családját.

De vajon ki lehetett az a buzgó kar
társ, aki aktív szerepet játszott ab
ban a bizonyos aláírásgyűjtésben? A 
tíz évvel fiatalabb Szabó Ferenc, aki 
Lajthát nyíltan „a nyugat-európai 
kozmopolitizmus és formalizmus”2 
követőjének tartotta, és aki a Vörös 
Hadsereg főhadnagyaként revolver
rel az övén járt-kelt a Zeneakadémia 
folyosóján? Netán egy még fiatalabb 
kolléga? Talán már nem is lényeges, 
mégis ide kívánkozik egy megké
sett „gyónás”: „A hittanórákon csak 
a »polgári csökevények« maradtak az 
osztályteremben; mi több, megszer
veztük, hogy aláírásokat gyűjtünk 
Mindszenty József hercegprímás bű
nössé nyilvánítása érdekében. Én 
vállaltam, hogy a megválasztott kis 
küldöttséget elvezessem a közeli hi
vatalok, üzletek, intézmények veze
tőihez, alkalmazottaihoz. Senki sem 
tagadta egyetértését [...]; súlyos kö
vetkezményei is lehettek volna, hi
szen a prímást (akit őszintén szólva 
nagyon utáltam) a népbíróság halál
ra ítélte; ezt később életfogytiglanra 
enyhítették.”3

Ma már elmondhatjuk: nem igaz, 
hogy „senki sem tagadta egyetér
tését”. Meglehet, ennek „köszönhe
tő”, hogy Lajtha László korábban is
meretlen remekművét, A négy isten 
ligete (Le bosquet des quatre dieux) 
című, Aristophanész-ihlette egyfel- 
vonásos balettjét csak nemrég mu
tathatták be a budapesti Művészetek 
Palotájában — a mű keletkezése után 
mintegy hetven évvel és ötvennel a 
szerző halálát követően.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
Jegyzetek

Wö.iSclymosi Tari Emőke: Lajtha, az 
ember. A közelgő kettős évforduló elé. In 
Parlando, 2011/5.

2Szabó Ferenc véleménye az I. Magyar 
Zenei Hétvégén. In Új Zenei Szemle, 1951. 
december, 13. Idézi Solymosi Tari Emó'ke: 
Lajtha László, a nemzeti és nemzetközi 
mester. http://lajtha.hagyomanyokhaza. 
hu/index.php?menu=517

3Petrovics Emil: Önarckép -  álarc nél
kül. Misszilis Levélkiadó ’89, Kaposvár, 
2010, 142.
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M ájusi évfordulók
I -  200 éve halt meg Jacques Delille francia költő

85 éve született Ion Iano§i román kritikus
2 -  85 éve halt meg George Ranetti román költő
3 -  210 éve született Ralph Waldo Emerson amerikai költő 

140 éve született Hevesi Sándor irodalomtörténész
4 — 85 éve született Leon Baconsky román kritikus 

250 éve halt meg Ján Blasius szlovák költő 
85 éve halt meg Ion Dragoslav román író 
85 éve született Hankiss Elemér kritikus 

5 - 7 0  éve halt meg Gergely Béla erdélyi nyelvész 
200 éve született Sörén Kierkegaard dán filozófus 

6 — 120 éve született Bárd Oszkár erdélyi költő
190 éve született Wilhelm Heinrich Riehl német író

7 -  110 éve született Ny. A. Zabolockij orosz költő
8 -  50 éve halt meg Baktay Ervin orientalista

140 éve halt meg John Stuart Mill angol filozófus
9 -  250 éve született Batsányi János költő

130 éve született Jósé Ortega y Gasset spanyol író
10 — 90 éve született Ion Caraion román költő

170 éve született Benito Pérez Galdós spanyol író
II  -  110 éve született Virgil Birou román író
12 -  135 éve született Massimo Bontempelli olasz író

80 éve halt meg Krúdy Gyula író
185 éve született Dante Gabriel Rossetti angol költő
280 éve született Sajnovics János nyelvész

13 — 80 éve halt meg Paul Ernst német író
14 -  50 éve halt meg Pierre Courtade francia író 
15-110 éve született Kakassy Endre erdélyi író

180 éve született Maria Podlipská cseh írónő

16 — 310 éve halt meg Charles Perrault francia író
17 -  140 éve született Henri Barbusse francia író

140 éve született Dorothy Miller Richardson angol írónő
18 -  85 éve született Domokos Géza erdélyi író

80 éve született Páskándi Géza író
19 -  50 éve halt meg Jakabffy Elemér erdélyi publicista
20 -  190 éve halt meg Francois Andrieux francia író 
20 -  40 éve halt meg Carlo Emilio Gadda olasz író

30 éve halt meg Kurkó Gyárfás erdélyi író
22 — 40 éve halt meg Gergely Márta írónő

200 éve halt meg Alessandro Manzoni olasz író 
85 éve született Márki Zoltán erdélyi költő

23 -  50 éve halt meg August Jakobson észt író
24 -  20 éve halt meg Cseres Tibor író

90 éve született Dénes György felvidéki költő
25 -  210 éve született Edward George Bulwer-Lytton

angol író
320 éve halt meg Marie-Madeleine de La Fayette 
francia írónő

26 -  100 éve halt meg Bálint Gábor tudós
310 éve halt meg Samuel Pepys angol író

27 — 235 éve született Giovanni Gherardini olasz író
120 éve született Szitnyai Zoltán író

28 -  50 éve halt meg Ion Agárbiceanu román író
100 éve született Gheorghe Macovescu román író

29 -  170 éve született Wladislaw Lozinski lengyel író
30 — 50 éve halt meg Gulyás Pál irodalomtörténész

200 éve született Szentiváni Mihály költő 
235 éve halt meg Voltaire francia író

31 -  140 éve született Tadeusz Rittner lengyel író
240 éve született Ludwig Tieck német író 

? -  965 éve született Omár Khajjám iráni költő

Boldogság
H atalm as boldogságot je len t, 

ha semmiben sem szűkölködünk, 
ha nem akarunk m ássá válni, 
m int akik  vagyunk,... A kiemelt 
sorokban Jiddu Krishnamurti fen
ti gondolatának folytatását olvas
hatja.

VÍZSZINTES

1. Emberi erővel vont ázsiai bér
kocsi. 6. Bolti árut címkéző. 10. A 
gondolat folytatásának első ré
sze. 12. A múlt idő egyik jele. 13. 
Vastag, durva posztó. 15. Igen, an
golul. 17. Elektronikai márkanév. 
18. Vékonyka vízfolyás. 19. Választ 
sürgető szócska 21. Hosszú mor- 
zehang. 22. ... szakadtából; teljes 
erejéből. 23. Alacsony hőmérsék
letű. 25. Semmikor. 27. Lamartine 
költeménye. 28. ... ovo; eleve. 30. 
Kokas párja! 31. Ágyúval tüzel. 32. 
Árut értékesít. 34. Némán szab! 36.

Farsangi szereplő. 38. Előadó, rövi
den. 39. A gondolat folytatásának 
második, befejező része. 41. Vonal, 
sor, írás. 42. Vasmacska.

FÜGGŐLEGES
1. Kovászna megyei település. 2. 

Az egekig magasztaló. 3. Néma ko
hó! 4. Irán ura volt. 5. Bajor művész
család. 6. Hón kívánás. 7. Kiterjedt 
síkság. 8. ... Gardner; filmszínész
nő. 9. Középszám! 11. Válogatott 
(csapat). 14. Vezetékben kering. 16. 
Édes mártás 18. Iskolai tantárgy. 
20. Szintén ne. 22. Óvatos válasz. 
23. Fényudvar. 24. Isztambul vá
rosrésze. 26. Ott kezdődik! 29. 
Gyalogos katona. 32. Ész, agy. 33. 
Ritka női név 35. Abu ...; az isz
lám első kalifája. 36. Osztrák, spa
nyol és norvég autójelzés. 37. Svéd, 
thaiföldi és norvég autójelzés. 39. 
Téli sport. 40. United Kingdom, rö
viden.

R .T .

A Helikon 7. számában 
közölt Fichte című rejtvény 
megfejtése: A tökéletes állam, 
Az erkölcs tanrendszere.
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